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28. 08. – 3. 09. 2017 

XXI Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo 
ludzie uważają Syna Człowieczego?» 
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jednego z proroków». 
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i 
krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, 
a bramy piekielne go nie przemogą. 
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

 

„Ty jesteś…Synem Boga żywego”  

      Pan zapytał: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” Bez wątpienia, ciało 
jego przedstawiało Syna Człowieczego, ale zadając to pytanie, dał im do zrozumienia, 
że ujawni im więcej niż można w nim zobaczyć… Pytanie to było po to, by pokazać 
tajemnicę, która miała wzmocnić wiarę wierzących. |Jezus zabronił jeszcze uczniom, 
aby nikomu nie mówili, że jest Mesjaszem, ponieważ trzeba było, aby inni, to znaczy 
Prawo i prorocy, stali się świadkami Jego Ducha, podczas gdy świadectwo 
zmartwychwstania jest właściwe apostołom. Tak jak objawiło się błogosławieństwo 
dla tych, którzy znają Chrystusa w Duchu, tak też objawiło się niebezpieczeństwo nie 
rozpoznania Jego uległości i Jego męki.   

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 28. 08. 2017 – św. Augustyna, bpa i dra K. 

18. 00 Do Ducha Św. o dar Rady i za ++ w int. Bogu wiadomej 

 Wtorek 29. 08. 2017 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

18. 00 Za + Henryka Bodora, jego + żonę Teresę, rodziców, rodzeństwo i d.op. 

 Środa 30. 08. 2017  

18. 00 Za + Rudolfa Hyla w 4 r śm., za + żonę Irenę, za ++ rodz. Hyla – Zieliński - 

Jambor, pokr., najbliższą  rodzinę – od żony, syna i córki z rodzinami 

 Czwartek 31. 08. 2017 – św. Bartłomieja, Ap. 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Jadwigę Datko, jej ++ rodziców i syna Gerharda 

 Piątek 1. 09. 2017 – bł. Bronisławy, dz. – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. w int. Chorych i 

Dobrodziejów kościoła 

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

Cecylii Kwestarz z ok. 88 r. ur. 

 Sobota 2. 09. 2017  - I sob. m-ca 

7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców i za nasze 

Rodziny 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu świeckich 

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

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

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

błog. w int. Haliny i Rudolfa z ok. 30 r. ślubu i za dzieci z rodzinami  

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

Korneli, za męża Krzysztofa, za dzieci i wnuczkę Lenkę  

- Dz. błag.do B.Op. MBF w int. Natali i Krzysztofa Zwierz o dar miłości, 

szczęśliwe małżeństwo i o wszelkie Boże błog.  

- Za + Henryka Kozak w 9 r. śm., za jego + syna Wiesława w 19 r. śm., za ++ 

rodziców i teściów, ++ braci Jana i Andrzeja oraz za ++ z pokrewieństwa   

- Za + ojca Henryka Adamiec, dziadków Paulinę i Franciszka Adamiec, za ++ 

Józefa i Konstantynę Mencel oraz za + teściową Teresę Urban  

- Za + syna Mariusza Masłowskiego w 14 r. śm., za ++ rodziców, dziadków i 

rodzeństwo z obu stron oraz za + Zdzisława Adamczyk w 6 m-c po śm.  

- Za + Henryka Wołyński w 30 dz. po śm. 



 Niedziela 3. 09. 2017 – XXII Niedziela Zwykła  

8. 00 Za + Edmunda Nowickiego w rocznicę śm., jego ++ rodziców, teściów i d.op. 

10. 30 - Dz. błag.  do B.Op. MBF. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie 

i Boże błog. w int.  Małgorzaty i Waldemara z ok. 25 r. ślubu, za dzieci, 

rodziny i bliskich  

- Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w int. Justyny i Marcina Warwas w I r. 

ślubu 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Gerharda Miemiec z ok. 91 r. ur., w int. żony Hildegardy i za dzieci 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kolektę parafialną przeznaczoną na obraz „Ostatniej Wieczerzy”  

2. W tym tygodniu przypadają: wspomnienie św. Augustyna (poniedziałek), 

męczeństwo    św. Jana Chrzciciela (wtorek), bł. Bronisławy, patronki diecezji 

opolskiej (piątek)  

3. Na Górze św. Anny w dniach 29 -30 sierpnia (wtorek - środa) pielgrzymka 

ministrantów  

4. Przeżywamy pierwszy piątek i sobotę miesiąca. Wszystkich Czcicieli NSPJ 

zapraszam na Mszę pierwszopiątkową i pierwszosobotnią  

5. Odwiedziny Chorych w piątek o godz. 9.00  

6. Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 4 września o 

godz. 18.00. Spowiedź  św. od godz. 17.00  

7. Nasze DOŻYNKI PARAFIALNE BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W NIEDZIELĘ 10 

WRZEŚNIA br.  

8. Kolekta z niedzieli 3 września wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

List do Rzymian 

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i 

nie do wyśledzenia Jego drogi! 

Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? 

Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? 

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. 

Amen. 

Patron tygodnia – św. Grzegorz 

Św. Grzegorz I Wielki, papież, doktor Kościoła (540-604). Na Wschodzie czczony 

jako Grzegorz Dialogos. Urodził się w rodzinie rzymskich patrycjuszów. Jego rodzice, 

św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy. Będąc prefektem miasta, nie mogąc 



pogodzić służby Bogu i światu, porzucił karierę i we własnym domu założył klasztor 

dla dwunastu towarzyszy (575) oraz sześć innych klasztorów w swoich dobrach na 

Sycylii. W cztery lata później papież Pelagiusz II udzielił mu święceń diakonatu i jako 

swego przedstawiciela wystał do Konstantynopola (578-586). Wykazał duże 

umiejętności dyplomatyczne. Powróciwszy do Rzymu prowadził nadal życie zakonne. 

Po śmierci papieża został wybrany na stolicę Piotrową 3 września 590 roku. Jego 

pontyfikat trwał 15 lat. Był to burzliwy okres wędrówki ludów. Grzegorz i pozyskał 

dla Kościoła Wizygotów w Hiszpanii, ariańskich Longobardów, Gallów oraz 

brytyjskich Anglosasów. Historia nazwala go "apostołem ludów barbarzyńskich". On 

zaś określił siebie: "servus servorum Dei" "sługa sług Bożych". Grzegorz odnowił 

życie kościelne, zreformował i ujednolicił liturgię i śpiew kościelny Od jego 

pontyfikatu pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy świętych za zmarłych zwanych 

"gregoriańskimi". Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, która wywarła 

poważny wpływ na kształtowanie się myśli chrześcijańskiego Zachodu, zwłaszcza 

w zakresie duchowości i prawodawstwa. Należy do czterech wielkich doktorów 

Kościoła Zachodniego. Jest patronem m. in. uczniów, studentów, nauczycieli, chórów 

szkolnych, piosenkarzy, muzyków. Gdy Rzym nawiedziła w 590 roku zaraza, 

Grzegorz zarządził pokutną procesję dla odwrócenia klęski. Podczas niej nad 

mauzoleum Hadriana zobaczył anioła chowającego wyciągnięty skrwawiony miecz. 

Wizję te zrozumiano jako koniec plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia 

dzisiejszego nad tym mauzoleum Hadriana, zwanym Zamkiem Św. Anioła, dominuje 

ogromny posąg anioła ze wzniesionym mieczem. 

W IKONOGRAFII św. Grzegorz Wielki przedstawiany jest jako mężczyzna 

w starszym wieku, w papieskim stroju liturgicznym, w tiarze. Czasami podczas pisania 

dzieła. Nad księgą lub nad jego głową unosi się Duch Święty w postaci gołębicy, 

inspirując Świętego. Jego atrybutami są: anioł, trzy krwawiące hostie, krzyż 

pontyfikalny, model kościoła, otwarta księga, parasol jako oznaka papiestwa, zwinięty 

zwój. 

Humor 

Naukowcy ogłosili, że delfiny to, zaraz po człowieku, najinteligentniejsze stworzenia 
na Ziemi. To znaczy, że kobiety spadły na trzecie miejsce. 

Sprzedam encyklopedię Britannica, 40 tomów. Stan bardzo dobry. Nie będzie mi już 
potrzebna. Ożeniłem się tydzień temu. Żona wszystko wie lepiej. 

Ludzie oceniają cię na podstawie wyglądu zewnętrznego, tego, jak się ubierasz, jakiej 
słuchasz muzyki, jaką religię wyznajesz, itd, itd ... A komary kochają cię takiego, 
jakim jesteś! 

Nauczycielka pyta Jasia: 
- Czemu znowu się spóźniłeś!? 
- Przepraszam, proszę pani, myłem zęby. Ale spokojnie, to nigdy się nie powtórzy! 


