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11. – 17. 09. 2017 

Dożynki Parafialne  

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i 

upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 

Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch 

albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 

Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech 

ci będzie jak poganin i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w 

niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, 

to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 

List do Rzymian 13,8-10.  

 

Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje 

bliźniego, wypełnił Prawo. 

Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i 

wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie 

samego!»  

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem 

Prawa. 



 

Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 11. 09. 2017  

7. 00 Za Marię Buchta w dniu urodzin, za ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

 Wtorek 12. 09. 2017 – Najświętszego Imienia Maryi 

18. 00 Za + Anielę, Joannę i Cecylię Laxy, braci Bernharda i Henryka, pokr. i d.op. 

 Środa 13. 09. 2017 – Wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów 

Kościoła i w int. naszych Chorych 

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

Macieja i Justyny Wójcik z ok. 10 r. ślubu, za córki i rodziców z obu stron 

20. 00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE Z CZYTANIEM ZALECEK 

 Czwartek 14. 09. 2017 – Podwyższenie Krzyża Świętego - święto 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + brata, pokr. i dusze czyśćcowe 

16. 00 Do B. Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii Bernat z ok. ur. 

17. 30 KATEDRA OPOLSKA: UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO I MSZA ŚW. z 

okazji 800-lecia miasta Opola z udziałem władz samorządowych, lokalnych i 

wiernych wszystkich Parafii Dekanatu Opolskiego i dzielnic  miasta. Ks. 

Biskup Ordynariusz zaprasza także naszych Parafian na tę szczególną i 

wyjątkową liturgię 

 Piątek 15. 09. 2017 – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Małgorzatę Kampa w 

rocznicę śm., za + córkę Barbarę, syna Jana i za ++ z pokr. 

 Sobota 16. 09. 2017  - św. m. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 

15. 00 Ślub i Msza św. Bartosz Zduński i Monika Witkowska 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

Krystyny i Jana Dziadosz w 40 r. ślubu, za córki z rodzinami i za wnuki  

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

Justyny i Romana Woszek w 10 r.  ślubu, za synów i w int. całej rodziny z obu 

stron  

- Za + Pawła Labisz, za ++ rodziców, teściów, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + Lidię Okos w rocznicę śm., za ++ rodz. Ritę i Gintera, pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Pawła i Teodozję Matuszek, za ++  rodz. Nolepa, za ich dzieci 

Franciszka, Teresę i Alfreda oraz za + Jana Bieleckiego  

- Za +żonę Edeltrudę, syna Józefa, ++ rodz. z obu stron i za ++ z rodz. Wicher 

– Pielenga  



- Za + matkę Elżbietę Kindler w 9 r. śm., za + męża, syna, synową i za ++ z 

rodz. Kindler – Wójcik  

- Za + Piotra Staniszewskiego w 33 r. śm., za + Otylię Wiecheć, pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Tomasza i Agnieszkę Gajda, męża Tadeusza Trzcionkowskiego, 

córkę Ewę i za ++ z rodz. i pokr. 

 Niedziela 17. 09. 2017 – XXIV Dzień Środków Społecznego 

Przekazu  

8. 00 Za ++ Ritę i Tomasza Wolny, ich rodziców i rodzeństwo 

10. 30 Za + Romana Roczek w 26 rocznicę śm, jego rodziców i teściów, za ++ rodz. 

Kieljan i za + Urszulę Kieljan, pokr. i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Annę Gadżała, + Andrzeja Skulskiego, pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać naszym Rolnikom za przygotowanie kościoła na dożynki i za 

wszelkie dary ofiarowane na stół plebański  

2. W tym tygodniu przypadają: święto Podwyższenie Krzyż Św. – uroczystość 

patronalna katedry opolskiej (czwartek), MB Bolesnej (piątek) i św. Korneliusza 

i Cypriana (sobota)  

3. W  czwartek 14 września o godz.17.30 uroczystości ku czci Podwyższenia 

Krzyża Św. z obchodami 800-lecia miasta Opola  

4. W środę zapraszam na Nabożeństwo do MB Fatimskiej na godz. 20.00  

5. Od piątku do niedzieli Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. Stanisława 

Kostki  

6. Na Górze św. Anny w dniach 14-17 września – uroczystości odpustowe ku czci 

Podwyższenia Krzyża Św. z obchodami kalwaryjskimi    

7. W przyszłą niedzielę (17 września) pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich - 

kościoł WMSD w Opolu ul. Drzymały 1, godz. 14.00  

8. Podziękowanie za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed  kościołem na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

9. Od najbliższego piątku rozpoczynamy cykl Mszy św. szkolnych. 22 września 

pierwsze  spotkanie dzieci I-komunijnych 

10. Rada Dzielnicy zaprasza mieszkańców w piątek 15 września o godz. 17.30 do 

naszej szkoły podstawowej na promocję książki Wiesława Długosza „Dzieje 

Groszowic” 

 

Patron tygodnia – bł. Zygmunt Szczęsny 

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. 

Humor 

Ksiądz do Jasia na lekcji religii: 
- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie? 
- Nasza sąsiadka! 

Rozmowa dwóch blondynek: 
- Słyszałaś, że w tym roku Sylwester będzie w piątek? 
- O rany! Oby nie trzynastego! 

Czym się różni mąż od narzeczonego? 
- Narzeczony po drodze z pracy kupuje kwiaty, mąż warzywa. 

- Hej. I jak twoja bezsenność? 
- Byłem u lekarza. 
- I co zalecił? 
- Walnąć sobie pięćdziesiątkę przed snem. 
- I co? Pomaga? 
- Pewnie. Wczoraj kładłem się osiem razy. 


