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XXVI Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w 

purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. 

U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. 

Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały 

jego wrzody. 

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został 

pogrzebany. 

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i 

Łazarza na jego łonie. 

I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 

palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". 

Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a 

Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 

A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 

chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać". 

Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 

Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 

męki". 

Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". 

Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, 

to się nawrócą".  

Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych 

powstał, nie uwierzą"». 

 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 26. 09. 2016 – św. męczenników Kosmy i 
Damiana 

18. 00 Za +  Edeltrautę Hoppe w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 27. 09. 2016  - św. Wincentego a Paulo 
18. 00 Za + Alfreda Langosz w rocznicę śm., za + syna Klaudiusza Langosz oraz za 

++ rodz. z obu stron a także za ++ Marię i Józefa Winterfeld 

18. 30 Katecheza dla I kl. Gimnazjum (kandydaci do bierzmowania) 

 Środa 28. 09. 2016  - św. Wacława, m. 
18. 00 Za + męża Jana Grzyszczok, ++ rodziców Jana i Marię Gittner, braci Eryka i 

Piotra, szwagrów Gintera i Paula oraz d.op. 

 Czwartek 29. 09. 2016  - św. Archaniołów Michała, Gabriela i 

Rafała 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Za + Wincentego Josek w 43 r. śm., żonę Marię, za ich rodziców, 

rodzeństwo i krewnych  

- Za ++ rodz. Piotra i Annę Dussa, syna Jana i d.op 

18. 00 Za + Eugeniusza Gruca w 30 dz. po śm. 

 Piątek 30. 09. 2016  - św. Hieronima, kapł. i dra K. 
7. 00 Za + męża Michała Koziura, jego rodziców Władysława i Jadwigę Płuska, 

szwagrów i szwagierki 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  W int. Doroty i Jana Passon w 40 r. 

ślubu  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 1. 10. 2016  - św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dra K.  

I sob. m-ca 
7. 00 - Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców  

- Za ++ Marię i Franciszka Klik, ich rodziców i za ++ z pokr. 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec w int. pokoju na świecie, za Ojca św. oraz za prześladowanych 

chrześcijan 

15. 00 Ślub: Adam Sikorski i Małgorzata Piskorowska 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

Joanny i Marka, za córkę Julię, za rodziców i dziadków i w int. rodziców 

Józefa i Ireny w rocznicę ślubu oraz za ++ z rodzin i pokr.  

- Do św. Anioła Stróża  za roczne dziecko Zuzannę Marię Sołtanowicz, za 

rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całej rodz.  

- Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w int. rodz. Kuc  

- Za + Leona Maligan w 12 r. śm., za + Zbigniewa Dudzik, za ++ dziadków i 



całe pokr.  

- Za ++ rodz. Jana i Elżbietę Sladek, ich synów, synową, zięcia i d.op.  

- Za + Martę Garbela w rocznicę śm., męża Pawła, syna Józefa, zięcia 

Norberta  i d,op.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Julię Król-Buciak 

 Niedziela 2. 10. 2016 – XXVII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Daniela Słabczyński z ok. ur. 

10. 30 Przez wstawiennictwo św. Franciszka w int. Franciszkańskiego Zakonu 

Świeckich i o nowe powołania do Wspólnoty 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za + Bertę Wowro w rocznicę śm., za ++ z rodziny, kuzyna Joachima Świerc i 

d.op.   

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na malowanie naszego 

kościoła. Zgodnie z zapowiedzią w tym tygodniu rozpoczęły się prace malarskie 

nad odtworzeniem pierwotnego obrazu OSTATNIEJ  WIECZERZY z naszego 

kościoła  

2. W tym tygodniu przypadają: święto świętych Michała, Gabriela i Rafała, 

Archaniołów (czwartek), wspomnienie obowiązkowe św. Wincentego a Paulo 

(wtorek), św. Wacława (środa), św. Hieronima (piątek) i św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus (sobota)  

3. W pierwszą sobotę miesiąca rozpoczynamy MIESIĄC  RÓŻAŃCOWY. 

Nabożeństwo    różańcowe każdego dnia o 17.30 przed Mszą św. wieczorną  

4. W przyszłą sobotę (1 października) pielgrzymka wolontariuszy i pracowników 

Caritas Diecezji Opolskiej do Trzebnicy  

5. W przyszłą niedzielę (2 października ) na Górze św. Anny pielgrzymka orkiestr 

kalwaryjskich i hodowców gołębi pocztowych  

6. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na budowę kościołów i jałmużna 

postna z całego roku. Przed kościołem zapowiadana zbiórka na rzecz ofiar 

trzęsienia ziemi we Włoszech z prośbą, o którą zwraca się do wiernych 

Episkopat Polski  

7. Nasz odpust parafialny będziemy świętować w niedzielę 9 pażdziernika  

8. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej  

9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 2 października o godz. 16.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Kórnicą-Nowym Dworem 

 



Patron tygodnia – św. Wincenty a Paulo 

Św. Wincenty de Paul, kapłan (1581-1660). Urodził się w rodzinie wiejskiej w Pouy 

niedaleko Dax (obecnie St-Vincent-de-Paul). Studiował w Tuluzie. Mając 19 lat został 

kapłanem. W latach 1605-1607 miał przebywać w niewoli mauretańskiej w Tunisie 

(?). Od 1608 roku mieszkał w Paryżu. Tutaj został proboszczem. Był także kapelanem 

w domu generała galer królewskich. W tym czasie złożył ślub poświęcenia się 

ubogim. W ciągu najbliższych lat zgromadził kapłanów, którzy pragnęli podjąć opiekę 

nad potrzebującymi. W 1625 roku założył zgromadzenie Misjonarzy - lazarystów. 

Powołał także zgromadzenie żeńskie Sióstr Miłosierdzia, zwane wincentkami lub 

szarytkami. Wniósł wielki wkład w dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia - 

zorganizował Caritas we Francji. Przyczynił się do odnowy życia religijnego. 

W okresie frondy niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami 

i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był członkiem Rady Królewskiej - tzw. 

Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując wysokie 

stanowisko pozostał cichy i skromny. 

Zmarł w wieku 79 lat. Beatyfikowany w 1729 roku, kanonizowany w 1737. Leon XIII 

ogłosił św. Wincentego patronem wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele 

katolickim. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów, szarytek, kleru, organizacji 

charytatywnych, podrzutków, szpitali, więźniów. 

W IKONOGRAFII św. Wincenty de Paul przedstawiany jest w długiej szacie 

zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, 

dziecko u stóp i krucufiks. 

Humor 

Alpinista wpada w przepaść.  

Koledzy krzyczą:  

- Piotr żyjesz?  

- Żyję!  

- Ręce masz całe?  

- Całe!  

- Nogi masz całe?  

- Całe!  

- To wstawaj!  

- Nie mogę. Jeszcze lecę! 

Mąż pyta żonę:  

- Kochanie co byś zrobiła gdybym wygrał w totka?  

- Wzięłabym połowę wygranej i odeszła od ciebie - oświadcza żona.  

- Trafiłem trójkę, masz dziesięć złotych i won! - odpowiada mąż. 
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