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24. – 30. 09. 2018 

XXV Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym 

wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». 

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to 

rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 

między sobą o to, kto z nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech 

będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je 

przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje 

w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, 

który Mnie posłał». 

Czytanie z Księgi Mądrości 

Bezbożni mówili: 

«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu 

działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych 

zasad karności. 

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo 

jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk 

przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego 

cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony». 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 24. 09. 2018  

7. 00 Za ++ rodz. Pawła i Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, 

męża Helmuta, jego braci, rodziców i za ++ z tej rodziny 

 Wtorek 25. 09. 2018 bł. Władysława z Gielniowa, kapł. 

7. 00 Dz. błag. do B.Op.  MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Anny i Bernarda Weigel i w int. całej rodziny 

18. 00 Za ++ rodz. Klik, teściów Mylek, siostrę Małgorzatę, szwagra Huberta, 

chrześniaka Andrzeja i za ++ z całego pokr. 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VII. i VIII. SP 

 Środa 26. 09. 2018 – św. męczenników Kosmy i Damiana 

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

18. 00 Za + ojca Gerarda Gabriel z ok. rocznicy śmierci, za + Jadwigę Gabriel, za ++ 

z rodz. Gabriel - Wojewoda - Warzyc i d.op. 

 Czwartek 27. 09. 2018 – św. Wincentego a Paulo, kapł. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + ojca Wincentego Josek w 45 r. śm., za + żonę Marię, za ich rodziców, 

rodzeństwo, krewnych, za ++ rodz. Piotra i Annę Dussa, syna Jana i d.op. 

 Piątek 28. 09. 2018 – św. Wacława, m. 

7. 00 Za + Michała, jego ++ rodziców, za ++ rodz. Władysława i Jadwigę Płuska, za 

dwóch szwagrów, dwie szwagierki i za dusze czyśćcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

Za ++0 rodziców Cecylię i Józefa Kolasińskich, za ++ z rodz., pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 29. 09. 2018  - św. Archaniołów Michała, Rafała i 

Gabriela 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. Błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Jadwigi Sander, za męża Norberta i za córki z rodzinami  

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

int. Juli Witola z ok. 18 r. ur., za rodziców, dziadków, chrzestnych i za całą 

rodzinę  

- Za + Jana Grzyszczok, za ++ rodziców Jana i Marię Gittner, ++ braci Eryka i 

Piotra oraz szwagrów Eryka i Paula  

- Za + Martę Garbela w rocznicę śmierci, za męża Pawła, syna Józefa i zięcia 

Norberta  

- Za + Krystynę Maj w  30 dz. po śm. i za + męża Jana  

- Za + Tadeusza Wawszczak w 30 dz. po śm. 



 Niedziela 30. 09. 2018 – XXVI Niedziela Zwykła  

8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.  

Huberta Wolny z ok. 80 r. ur., za żonę Krystynę i za synów z rodzinami 

10. 30 Za ++ rodz. Klarę i Wiktora Kurc, za ++  z rodz. Iwanek - Kurc 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ rodz. Helenę i Jerzego Rock, ich córkę Marię, pokr., za dziadków i 

d.op. 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na nowe oświetlenie w naszym 

kościele  

3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Wincentego a Paulo (czwartek), 

św. Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała (sobota)  

4. Na Górze św. Anny pielgrzymki: piątek – niedziela (28  - 30.IX) Dzieci Maryi z 

Rejonów Opole i Kluczbork  

5. Podziękowania za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na remonty obiektów 

Diecezjalnych  i  konserwację zabytków sakralnych  

6. Nasz odpust parafialny będzie miał miejsce 7 października  

7. Zachęcam do kupna prasy katolickiej i kalendarzy na Rok 2019 

 
Patron tygodnia – św. Wincenty de Paul 

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, krucyfiks. 

 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 
Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś 

zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, 

posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i 

obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych 

żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą 

zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, 

gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się 

jedynie o zaspokojenie swych żądz. 

Humor 

Przychodzi kobieta do lekarza, wszędzie jest niebieska, zielona...  
Lekarz: o boże, co się pani stało?  
Kobieta: panie doktorze, juz nie wiem co mam dalej robić... Za każdym razem, kiedy 
mój mąż przychodzi do domu pijany, tłucze mnie.  
Lekarz: hmm znam jeden absolutnie pewny i efektywny środek! W przyszłości, kiedy 
pani mąż przyjdzie pijany do domu, weźmie pani filiżankę herbaty rumiankowej i 
niech pani płucze gardło i płucze i płucze....  
Dwa tygodnie później przychodzi ta sama kobieta do tegoż lekarza, wygląda jak 
kwitnące życie...  
Kobieta: panie doktorze, wspaniała rada!!, za każdym razem, kiedy moj mąż dobrze 
wcięty wtacza się do mieszkania, ja płuczę i płuczę gardło a on nic mnie nie robi.. 
Lekarz: Widzi pani, po prostu trzymać gębę na kłódkę... 

Synek postanowił za zaoszczędzone kieszonkowe kupić sobie szynszylę. Stoi w 
sklepie zoologicznym przed klatką z szynszylami i dzwoni do taty:  
- Tata?  
- Tak.  
- Mam sprawę...  
- O co chodzi?  
- Wiesz, jak wygląda szynszyla?  
- Wiem.  
- Podoba ci się?  
- Tak.  
- A co byś zrobił, jakbym ją przyniósł do domu?  
- Czapkę. 


