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XXIV Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z 

nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 

dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 

A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i 

sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, 

który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 

potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 

światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? 

A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo 

znalazłam drachmę, którą zgubiłam". 

Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, 

który się nawraca». 

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". 

Podzielił więc majątek między nich. 

Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 

roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. 

Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola 

żeby pasł świnie. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 12. 09. 2016 - Najświętszego Imienia Maryi 

7. 00 Za + Marię Buchta w dniu urodzin i za ++ rodziców oraz rodzeństwo 

 Wtorek 13. 09. 2016  - Wspomnienie MB Fatimskiej 
7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Ofiarodawców, Czcicieli, Dobrodziejów 

Kościoła i za Chorych 

18. 00 Dziękczynno–błagalna do B.Op MB Fatimskiej z ok. 35 r. ślubu w pew. int. i 

za córkę  z rodziną 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MB FATIMSKIEJ z czytaniem zalecek 

 Środa 14. 09. 2016  - Podwyższenia Krzyża św. 
7. 00 Za + mojego ks. Proboszcza Mariana Lubasa z ok. urodzin, za ks. Izydora 

Przybysz i w pewn. int. z ok. urodzin 

17. 00 Za ++ z rodz. Laxy – Schwalbe – Matejka, pokr. i d.op. 

 Czwartek 15. 09. 2016  - NMP Bolesnej 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Dz. błag. do MB Fatimskiej, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. całej rodziny 

18. 00 Za + Małgorzatę Kampa w rocznicę śmierci, córkę Barbarę, syna Jana i za ++ 

z pokr. 

 Piątek 16. 09. 2016  - św. M. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za ++ rodz. Franciszkę i Pawła Lyra, 

córkę Elfrydę, zięcia Jana i za ++ z całego pokr. 

 Sobota 17. 09. 2016  - bł. Zygmunta Szczęsnego Feliksińskiego, 

bpa 
13. 00 Dz. błag. Do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Benedykty i Andrzeja Kessler z ok. 25 rocznicy ślubu 

14. 00 Ślub: Paweł Satoła i Aleksandra Łotocka 

15. 00 Ślub: Krzysztof Kala i Joanna Gurbierz 

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

Marii i Manfreda Kampa z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z rodzinami 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + siostrę i szwagierkę Marię Łuc-Ignasiak w 30 dz. po śm.  

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

Małgorzaty i Dariusza w 10 r. ślubu, za dzieci i w int. całej rodziny  

- Za + Lidię Okos w rocznicę śmierci, jej ++ rodziców, pokr. i dusze 

czyśćcowe  

- Za + matkę Elżbietę Kindler, męża Pawła, + syna Henryka, synową Teresę, 

za ++ rodziców i pokr. Kindler – Wójcik oraz d.op.  

- Za + Feliksa Piechota w 9. r. śm., za + rodz. rodzeństwo, pokr. z obu str. i 

d.op. 

  



 Niedziela 18. 09. 2016 – XXV Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + żonę Edeltrautę, syna Józefa, ++ rodziców z obu stron i za ++ z rodz. 

Pielenga - Wicher 

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

Gertrudy i Józefa Wicher z ok. 60 r. ślubu, za synów z rodzinami i za całą 

rodzinę 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. bł.do B.Op. MNNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Cecyli Janikula z ok. 95 r. ur., za dzieci, wnuki, prawnuki i za + męża 

Aleksandra  

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają wspomnienie MB Fatimskiej (wtorek), 

zapraszam na Mszę Św. i na Nabożeństwo o godz. 20.00, święto 

Podwyższenia Krzyża św. (środa) - Uroczystość patronalna Katedry 

Opolskiej, wspomnienie MB Bolesnej (czwartek) i św. Korneliusza oraz 

Cypriana (piątek)  

2. Od czwartku do soboty Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. 

Stanisława Kostki  

3. Na Górze św. Anny 18 września o godz. 11.00 Diecezjalne Dożynki  

4. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed kościołem wyznaczoną na Wydział    

Teologiczny w Opolu  

5. Można już zamawiać jubileusze, rocznice oraz ważniejsze intencje na 

przyszły rok kalendarzowy  

6. Zaprasza się kibiców w niedzielę 11 września o godz. 16.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Stalą Zawadzkie 

c.d. Ewangelii Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 

lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 

chleba, a ja tu z głodu ginę. 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 

względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby 

jednym z najemników. 

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 

ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 

ucałował go. 

A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem". 

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 



Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ 

ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.  

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. 

Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 

Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 

odzyskał go zdrowego". 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 

Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 

rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 

Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, 

kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". 

Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje 

do ciebie należy. 

A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, 

a odnalazł się"». 

Patron tygodnia – bł. Zygmunt Feliński 

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. 


