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XVIII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił 

ze mną spadkiem». 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą 

nad wami? ». 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy 

ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 

pole. 

I rozważał sam w sobie: "Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów". 

I rzekł: "Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe 

zboże i moje dobra. 

I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, 

pij i używaj". 

Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; 

komu więc przypadnie to, coś przygotował?" 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed 

Bogiem». 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 1. 08. 2016 – św. Alfonsa Marii Liguoriego – bpa i 

dra K. 
7. 00 Za + Stanisława Wójciak, ++ rodziców z obu stron i za + Ludwika Juszczak 

 Wtorek 2. 08. 2016  - św. Euzebiusza z Verelli - bpa 
18. 00 Za ++ Marię i Edmunda Dąbrowa oraz ++ dziadków z obu stron   

 Środa 3. 08. 2016   
7. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jana Kornek w 15 r. śm., jego brata 

Alfreda, szwagra Helmuta, za + Karola, ++ rodz. Pawła i Gertrudę Kornek, ++ 

teściów Władysławę i Helenę Ryś oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa 

18. 00 Za ++ Annę i Jana Wolny, ich ++ rodziców, wnuka Tomasza, krewnych, za 

++ teściów Józefa i Stefanię Puscz oraz d.op. 

 Czwartek 4. 08. 2016  - św. Jana Marii Vianneya – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do Służby Bożej  

- Za ++ rodz. Maksymiliana i Marię Nowicki, dwóch synów, cztery córki, 

synową i pokr z obu str. 

17. 00 Godzina Św. 

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

Alfonsa Goworek z ok. 90 r. ur., za żonę Marię i córki z rodzinami 

 Piątek 5. 08. 2016  - Rocznica Poświęcenia Rzymskiej Bazyliki 

Najświętszej Maryi Panny – I pt m-ca 
7. 00 - Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów 

naszego kościoła i w wszystkich naszych Chorych oraz Cierpiących  

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

błog. w int. Róży Kowol z ok. rocznicy urodzin i o zdrowie oraz Boże błog. za 

dzieci z rodzinami, za wnuki i za + męża Jana 

18. 00 Za + Jerzego Fister w 3 r. śm. 

 Sobota 6. 08. 2016  - Przemienienie Pańskie – święto – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec w int. Kościoła, Pap. Franciszka i za prześladowanych Chrześcijan 

16. 00 Dz. błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Huberta Gogol z ok. 60 r. ur., za żonę Gabrielę, za dzieci z rodzinami i w int. 

całej rodziny 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do Przemienienia Pańskiego w pewnej intencji  

- Dz. błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w 

int. rodz. Myśliwiec - Brawański i za brata Krystiana  

- Za ++ rodz. Józefa i Jadwigę Loch w rocznicę śm., za ich rodziców i 

rodzeństwo oraz d.op  

- Za ++ Rocha i Teklę Staś, za ich rodziców, rodzeństwo i d.op.  



- Za + Monikę Sbielut, męża Jerzego, za ++ rodziców i teściów  

- Za + męża Eugeniusza Duran, za ++ rodziców, teściów, trzech braci 

Franciszka, Józefa i Władysława Broda, + wnuka Jakuba Duran, za + Irenę  

Świerczek i za żyjących z całej rodziny 

 Niedziela 7. 08. 2016 – XIX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Adama Bąk, za + żonę Cecylię, za ++  z pokr. i d.op. 

10. 30 - Za ++ z rodz. Miemiec – Kornek i dzieci  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Krzysztofa Cieślikiwicz, za 

rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Annę Kurpierz, męża Stanisława, za ++ rodz. Kurpierz – Gajdecka, pokr. 

i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę na malowanie naszego 

kościoła  

2. Bóg zapłać Ofiarodawcom za kwiaty na ołtarze  

3. W Krakowie (26 -31 lipca) Światowe Dni Młodzieży. Zachęca się aby 

otoczyć  modlitwą Papieża, organizatorów i wszystkich pielgrzymów  

4. W tym tygodniu przypada święto Przemienienia Pańskiego (sobota) oraz 

wspomnienie obowiązkowe św. Alfonsa Marii Liguoriego (poniedziałek) i 

św. Jana Marii Vianneya (czwartek)  

5. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca, o 17.00 

zapraszam na Godzinę Św. Wszystkich czcicieli NSPJ zapraszam na Msze 

św. pierwszopiatkowe a także na Mszę św. w I sobotę miesiąca 

dedykowaną Niepokalanemu Sercu NMP  

6. Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego  

7. Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę (6-7 sierpnia) pielgrzymka 

głuchoniemych a w niedzielę 7 sierpnia uroczystość Matki Bożej Anielskiej 

z Porcjonkuli oraz pielgrzymka motocyklistów  

8. Odpust PORCJUNKULI  związany z Matką  Bożą Anielską z Porcjunkuli. 

Zgodnie z Konstytucją (Indulgentiarum doctrina) można go uzyskać we 

wszystkich Kościołach parafialnych dnia 2 sierpnia. Zgodnie z powyższą 

konstytucją Biskup Opolski zezwala na uzyskanie tego odpustu zupełnego 

Porcjunkuli albo 2 sierpnia albo w niedzielę poprzedzającą tj. 31 lipca lub 

w przyszłą niedzielę 7 sierpnia. Warunki uzyskania odpustu: sakrament 

pokuty i Komunii św., nawiedzenie kościoła, modlitwa Ojcze nasz i Wierzę 

w Boga, modlitwa w intencjach Ojca św. oraz wykluczenie wszelkiego 

przywiązania do grzechu  

9. W pierwszy piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

10. Dziś ostatnia niedziela kiedy to Rada Parafialna rozprowadza CEGIEŁKI 

NA  UTRZYMANIE NASZEGO CMENTARZA PARAFIALNEGO 



Patron tygodnia – św. Alfons 

Św. Alfons Maria Liguori, biskup, doktor Kościoła (1693-1787). Urodził się w 

Marinelli pod Neapolem w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Był wszechstronnie 

uzdolniony: malarz, poeta, muzyk. Mając 17 lat skończył studia uzyskując doktorat 

obojga praw. Pewne niepowodzenie w trakcie wykonywania zawodu adwokata 

spowodowało zmianę jego zainteresowań. Po studiach teologicznych został księdzem 

w 1726 roku. Podjął pracę duszpasterską wśród ludu neapolitańskiego. Głosił misje 

ludowe i pełnił bezustanną posługę w konfesjonale. Z myślą o tego rodzaju stałej 

pracy założył zgromadzenie zakonne Najświętszego Zbawiciela redemptorystów 

(1732). Św. Alfons w wieku 66 lat został biskupem diecezji Santa Agata dei Goti. 

Prace pasterza wypełniał z nadzwyczajną gorliwością. Prowadził surowy tryb życia. 

Swoje dochody oddawał ubogim. Kiedy nastał głód, sprzedał sprzęty i naczynia z 

biskupiego domu, aby za to kupić chleb dla głodujących. Po 13 latach pracy biskupiej 

choroba przykuła go do fotela. Zwolniony z obowiązków ordynariusza, powrócił do 

swego zakonu, gdzie wiele wycierpiał od współbraci i z powodu własnych skrupułów. 

Św. Alfons Liguori był ekspertem w tym, co dzisiaj nazywane jest teologią pastoralną. 

Napisał ponad 100 książeczek i rozpraw dotyczących moralności, ascetyki, 

pobożności i modlitwy które cieszyły się wielką popularnością. Np. jego "Teologia 

moralna" miała 82 wydania, a "Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu" 2000 wydań 

(!). Jego prace zostały przetłumaczone na 61 języków. Nauczanie duchowe św. 

Alfonsa zdominowało życie chrześcijańskie Italii XVIII wieku. Zmarł l sierpnia 1787 

roku. Beatyfikowany w 1816 roku. Kanonizowany 23 lata później. Jego relikwie 

spoczywają w kościele w Pagani niedaleko Salerno. Jest patronem zakonu 

redemptorystów; adwokatów, osób świeckich, spowiedników, teologów, zwłaszcza 

moralistów. 

W IKONOGRAFII św. Alfons przedstawiany jest w czarnej, zakonnej sutannie lub w 

szatach biskupich. Czasami trzyma krzyż lub ma różaniec na szyi. Bywa, że stoi przy 

nim anioł z pastorałem i mitrą. 

Humor 

Do Watykanu na spotkanie z Purpuratami przyjechali właściciele Coca Coli. Proszą 

dostojników, aby w modlitwie "Ojcze nasz" zamiast "chleba naszego powszedniego 

daj nam dzisiaj" było "Coca Coli daj nam dzisiaj." Dostojnicy oburzeni nie zgadzają 

się, więc ci od Coli proponują 1 milion dolarów. Hierarchowie nie ustępują.  

- Ale dlaczego? - pytają ci z koncernu - Damy wam 100 milionów dolarów. 

- Czy wyście na głowę poupadali? To jest modlitwa i nie można jej zmieniać - 

odpowiadają kościelni. 

- Dajemy 1 miliard dolarów. 

- Absolutnie wykluczone. 

- 10 miliardów. 

- Nie. 

- No, dobra... Ile wam dali piekarze? 


