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18. – 24. 09. 2017 

Dzień Środków Społecznego Przekazu  

Ewangelia wg św. Mateusza  

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 

zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» 

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 

razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze 

swymi sługami. 

Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć 

tysięcy talentów. 

Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i 

całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 

Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: "Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci 

oddam". 

Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 

denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: "Oddaj, coś winien!" 

Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: "Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie". 

On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli 

swemu panu wszystko, co zaszło. 

Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci 

cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 

Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja 

ulitowałem się nad tobą?" 

I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego 

długu. 

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca 

swemu bratu». 



 

Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 18. 09. 2017 – św. Stanisława Kostki, 

zakonnika – Patrona Polski 

7. 00 Za + brata Alfonsa Zdzuj w 30 dz. po śm. i w dniu urodzin 

 Wtorek 19. 09. 2017 – św. Januarego, bpa i m. 

18. 00 - Za + Hildegardę Zając w 30 dz. po śm., za + męża Konrada, syna Józefa i 

d.op.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w pew. int. z ok. ur. z pr. o zdrowie i Boże błog. 

oraz w int. całej rodziny i za + męża 

 Środa 20. 09. 2017  

7. 00 Za + Karola Czaja, żonę Gertrudę, zięcia Józefa, jego ++ rodziców i d.op. 

18. 00 Za + Michała Koziura w dniu urodzin, za rodziców z obu stron, za ++ dwóch 

szwagrów, szwagierki, za ++ z tych rodzin i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 21. 09. 2017 – św. Mateusza Ap. i Ew. - święto 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + ojca Karola, matkę Marię, za ++ rodziców Alfonsa, Annę, Elżbietę, za 

++ braci Józefa, Gerharda i Alfonsa, ++ krewnych z rodz. Globisch - 

Rosenberger - Kilbach 

18. 00 W int. wszystkich Pielgrzymów i Gości, którzy pielgrzymowali do 

Gietrzwałdu i Torunia 

 Piątek 22. 09. 2017  

18. 00 MSZA  ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + matkę Ernę Pietruszka, 

jej męża Jerzego  i ++ z rodz. Pietruszka – Kurpierz oraz d.op.   

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 23. 09. 2017  - św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana 

7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Klik, ich rodziców i za ++ z pokr. 

13. 30 Ślub i Msza św. Piotr Parol i Daria Bittner 

15. 00 Ślub i Msza św. Sebastian Smoliński i Marzena Kołodrubiec 

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. 

Sylwi  i Józefa Wiącek w 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. 

Małgorzaty i Radosława z ok. 20 r. ślubu i za dzieci  

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

Żanety i Łukasza z ok. I. r. ślubu, za rodziców i bliskich  

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

int. Róży z ok. 80 r. ur., za synów z rodzinami, za całą rodzinę i za + męża 

Gerharda  



- Za ++ Stanisławę i Mieczysława Długosz, za ++ z rodz. i pokr. oraz d.op.   

- Za ++ rodz. Gerarda i Różę Huncza, dziadków z obu str., pokr. i d.op.  

- Za + Bernarda Wiora w 30 dz. po śm., za jego + żonę Gertrudę i brata 

Huberta  

- Za + Romana Tracz – od rodziny  

- Za ++ rodz. Halinę, Władysława, Bogusławę Karwata, za ++ z rodz. Karwata 

– Wyciślik - Lauer i d.op.  

- Za + Karola Januszczak w 10 r. śm. i za ++ rodziców 

 Niedziela 24. 09. 2017 – XXV Niedziela Zwykła  

8. 00 Za + męża Gerharda Joszko z ok. urodzin, za ++ rodz., pokr. i d.op. 

10. 30 Za ++ rodz. Annę i Józefa Kotula, za + Angelę Smolin, za ++ z rodz. Kotula –

Smolin 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Franciszkę, Pawła i Stefana Jończyk, Helenę i Norberta Ozimek, za ++ 

Bronisławę i Franciszka Wolny oraz d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: w poniedziałek św. Stanisława Kostki, w czwartek 

św. Mateusza i w sobotę św. Ojca Pio  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na remont obiektów diecezjalnych 

i konserwację zabytków sakralnych  

3. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna z niedzieli 24 września (ostatnia) na 

obraz Ostatniej Wieczerzy  

4. Na Górze św. Anny w dniach 22- 24 września pielgrzymka Dzieci Maryi z 

udziałem naszych dziewcząt, a w niedzielę 24 września Dożynki Diecezjalne  

5. Podziękowanie za  zbiórkę do puszek przed  kościołem na Wydział Teologiczny 

w Opolu. Wpłynęło 278 PLN  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

7. Zebranie ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 17 września o godz. 16.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Pogonią Prudnik 

 

Patron tygodnia – św. Stanisław Kostka  

Św. Stanisław Kostka, kleryk, urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na 
Mazowszu. Był synem kasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem 
został wysiany do szkół jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem 
religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał 



Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Stanisław pragnął wstąpić do 
zgromadzenia jezuitów, ale nie mógł liczyć na pozwolenie rodziców. W sierpniu 1567 
roku pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii (ok. 650 
km) i zgłosił się do św. Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie św. 
Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Swoim 
wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. 
Mając 18 lat złożył śluby zakonne. 
Zmarł w sierpniu 1568 roku, przepowiedziawszy swoją śmierć. Kult zrodził się 
natychmiast i spontanicznie. Beatyfikowany w 1670 roku. Kanonizowany przez 
Benedykta XIII (1726). Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na 
Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, 
archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, 
Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; studentów oraz nowicjuszy jezuickich, a także 
polskiej młodzieży. 
Św. Stanisławowi przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod 
Chocimiem w 1621 roku. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława 
w obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał 
orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651). 
W IKONOGRAFII przedstawiany jest św. Stanisław Kostka w stroju jezuity. Jego 
atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska 
pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec. 
Pokój św. Stanisława w dawnym rzymskim nowicjacie zamieniono na kaplicę. Piotr 
Le Gros wykonał piękną rzeźbę Świętego, który leży na łożu śmierci. Nad nim obraz 
Matki Bożej rzucającej ku niemu róże.  

Humor 

Do domu sławnego polityka przychodzą dziennikarze. 
Drzwi otwiera im jego syn. 
- Twój tata jest w PSL, PO, czy PiS? - pytają. 
- Mój tata jest teraz w WC 

Policjant do właściciela willi po włamaniu: 
- Powinien pan mieć w nocy zapalone światło w domu. 
- Ależ to rozrzutność, złodzieje przecież zawsze mają latarki. 

W trakcie ślubu u Dominikanów ojciec prowadzący zapomniał, jak pan młody ma na 
imię, więc odsunął mikrofon na bok i po cichu pyta: 
- Jak pan ma na imię? 
Pan młody zestresowany nic się nie odzywa i patrzy jak na głupka, więc Dominikanin 
powtarza trochę głośniej: 
- Jak pan ma na imię? 
Pan młody dalej nic, a cały kościół powoli, nie wiedząc o co chodzi, zaczyna szemrać, 
więc Dominikanin jeszcze głośniej: 
- Jak pan ma na imię? 
Pan młody w końcu zebrał się w sobie. Wstał, podszedł do mikrofonu, pochylił się i 
odpowiada: 
- Pan ma na imię Jezus. 


