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XXV Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Marka 9,30-37. 

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto 

wiedział o tym. 

Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany 

w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». 

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to 

rozprawialiście w drodze?» 

Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z 

nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, 

niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 

Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 

nich: 

«Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». 

 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 21. 9. 2015 – św. Mateusza – Ap. Ewang. 

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Cecyli Janikula z ok. 94 r. ur. i w int. całej rodziny oraz za + męża  

Aleksandra 

 Wtorek 22. 9. 2015  
18. 00 Za + matkę Ernę Pietruszka, jej męża Jerzego, za ++ krewnych Pietruszka – 

Kurpierz i d.op. 

 Środa 23. 9. 2015 – św. Ojca Pio z Pietrelciny 
17. 30 Modlitwa do św. Ojca Pio prowadzona przez Franciszkański Zakon  

Świeckich 

18. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. rodziny 

Wicher 

 Czwartek 24. 9. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Pawła i Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, 

męża Helmuta i jego braci oraz rodziców i dusze czyścowe 

 Piątek 25. 9. 2015 – bł. Władysława z Gielniowa 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ Mieczysława i Irenę 

Kozłowski – od córek z rodzinami  

Katecheza dla kl. III 

 Sobota 26. 9. 2015 – św. męcz. Kosmy i Damiana 
7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Klik, ich rodziców i za ++ z pokr. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

błog. w int. Jacka Młynek z ok. 60 r. ur., w int. żony Małgorzaty Młynek–

Bednarek, za dzieci i w int. całej rodziny  

- Za ++ rodz. Annę i Józefa Kotula i za + Smolin, pokr. oraz dusze czyśćcowe  

- Za ++ rodz. Stanisławę i Mieczysława Długosz, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Annę Krupa w 10 r. śm., męża Feliksa i za ++ z całej rodziny  

- Za + Zygmunta Janeczek w 30 dz. po śm.  

- Za + ojca Józefa Kolasińskiego, matkę Cecylię, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za ++ Bronisławę i Rocha Grala, Gertrudę i Jozefa Malosek, za ++ z pokr. i 

d.op.  

- Za ++ rodz. Grzegorza i Gertrudę Wolny, za rodziców, teściów, rodzeństwo i 

d.op.  

- Za ++ rodz. Annę i Franciszka Bednorz, za + siostrę, + brata, pokr. i d.op.  

- Za + Franciszka Świtała w rocznicę śm., za ++ z pokr. Świtała i d.op 

 Niedziela 27. 9. 2015 – XXVI Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + ojca Wincentego Josek, żonę Marię, za ich rodziców, rodzeństwo, 

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



10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Darii Puscz z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo, dziadków i w int. całej 

rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + ojca Gerharda Gabriel, za + matkę Jadwigę i za ++ z obu stron 

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

puszek  przed kościołem wyznaczoną na Wydział Teologiczny w Opolu. 

Na ten cel wpłynęło 382 PLN i 64 Gr.  

2. Comiesięczna kolekta parafialna z przyszłej niedzieli 27 września 

przeznaczona będzie na malowanie naszego kościoła  

3. W poniedziałek Święto św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty  

4. We wtorek 22 września o godz. 19.00 pierwsza próba chóru po przerwie 

wakacyjnej  

5. Na Górze św. Anny od piątku do niedzieli 25-27 września pielgrzymka 

Dzieci Maryi, także z naszej Parafii  

6. Kandydaci do sakramentu bierzmowania (z klas I – III gimnazjum) są 

zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. szkolnej i młodzieżowej  

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

i niech wszystkim błogosławi 

Patron tygodnia – św. Mateusz 

 Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista (+I w). Należał do grona dwunastu 

Apostołów. W Ewangelii św. Marka (2,14) jest nazwany: Lewi, syn Alfeusza" z 

Kafarnaum. Jezus powołał go na swego ucznia, kiedy pełnił urząd celnika (Mt 

9,913). Mateusz przed pójściem z Mistrzem wydał ucztę, na którą zaprosił 

celników i grzeszników. Najstarsza tradycja przypisuje Mateuszowi autorstwo 

pierwszej Ewangelii, napisanej dla Żydów w języku aramejskim, argumentującej, 

że Jezus jest oczekiwanym przez nich Mesjaszem. W Nim spełniły się wszystkie 

proroctwa. Jak świadczy Klemens Aleksandryjski Mateusz do 42 roku przebywał 

i nauczał w Jerozolimie, następnie udał się do Etiopii, gdzie poniósł śmierć 

męczeńską. Według innych opinii apostołował w kraju Fartów oraz w Persji. 

Jego relikwie w X wieku miały być przewiezione ze Wschodu do Salerno w 

pobliżu Neapolu. Św. Mateusz jest patronem diecezji i miasta Salerno, 

alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników 

podatkowych. 



 

W IKONOGRAFII św. Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca, 

później zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej, jako siwowłosy stary mężczyzna. W 

sztuce zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz silnie zbudowanego, 

brodatego mężczyzny w średnim wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą, białą 

suknię apostolską i w tunikę. Bywa także ukazywany w postawie siedzącej, 

kiedy pisze przy nim stoi anioł, przekazujący natchnienie. Jego atrybutami są: 

księga i pióro, miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z 

pieniędzmi u stóp, torba podróżna. 

Księga Mądrości 2,12.17-20. 

Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: 

sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam 

błędy naszych obyczajów. 

Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego 

zejściu. 

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z 

ręki przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego 

cierpliwości. 

Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony». 

Humor 

- Jaki jest ulubiony klub piłkarski blondynki? 

 - L'OREAL Madryt. 

- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?  

 - Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby wystąpić w takich 

samych kostiumach. 

Po meczu trampkarzy trener mówi do jednego z chłopców z drużyny: 

 - Czy wiesz co to jest współpraca? Co to jest zespół? 

Chłopczyk potakuje. 

 - A czy rozumiesz jak ważne jest to, żebyśmy razem wygrali? 

Chłopczyk znów przytakuje. 

 - Więc, kiedy sędzia odgwizduje twój faul, rozumiesz, że nie wolno się z nim kłócić, 

przeklinać i kopać go? 

Mały piłkarz znów pokornie kiwa głową ze zrozumieniem. 

 - W porządku - mówi trener. - To teraz idź, proszę, i wytłumacz to swojej mamie. 


