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5. – 11. 08. 2019 

XIX Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, 
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo 
gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do 
ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz 
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im 
zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, 
nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do 
wszystkich?» 
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan 
ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? 
Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. 
Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa 
ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, 
a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie 
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z 
niewiernymi. 

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie 
z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś 
godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 
będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 12. 08. 2019 – św. Joanny Franciszki de Chantal, 
zakonnicy 

18. 00 Za ++  rodz. Augustyna i Jadwigę Kocot, za ++ dwóch zięciów, za ++ teściów 

Jadwigę i Józefa Gabriel, za ++ z rodz. i pokr. 

 Wtorek 13. 08. 2019 – Wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. za 

Dobrodziejów i Chorych 

18. 00 Za ++ rodz. Annę i Jana Wolny, za ich ++ rodziców, rodzeństwo, + 

wnuka Tomasza, ++ teściów Józefa i Stefanię Puscz, za ++ z rodzin i 

d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE (z czytaniem zalecek) 

 Środa 14. 08. 2019 – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapł. i m. 
14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP., św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog.w int. Stanisławy i Tadeusza Mikoda z ok. 50 r. ślubu, z ok. 75 r. 

ur. Tadeusza, z ok. 70 r. ur. Stanisławy, za córki z rodzinami i wnuki 

18. 00 Za + ojca Szymona Zacharczuk, + teścia Stanisława Elceser i ++ z obu str. 

 Czwartek 15. 08. 2019 – Wniebowzięcie NMP - Uroczystość 
8. 00 Za + męża Eryka Sahs w rocznicę śmierci, za ++ rodziców i teściów 

10. 30 - Za ++ z rodz. Blauth – Zgodzaj, z ok. 30 r. ślubu Benedykty i Stanisława 

Schwierz, za dzieci oraz za żyjących z rodz. Blauth – Schwierz  

- Za + Mateusza Gobel w rocznicę śm. 

16. 00 Nieszpory do MB Wniebowziętej 

16. 30 - Za + Jerzego Kurpiers, jego braci, rodziców, za ++ z pokr. Kurpiers - 

Marszolek  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Hannę Woszek, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę 

 Piątek 16. 08. 2019 – św. Stefana Węgierskiego 
18. 00 Za + Agnieszkę Ocik, męża Józefa, dwóch synów, córkę, zięcia, wnuka 

Marka, ++ z rodz. Ocik - Kroll - Świerc, pokr. i d.op. 

 Sobota 17. 08. 2019 – św. Jacka, kapłana 
15. 00 Ślub i Msza św.Weronika Drop i Jan Fransua Simon 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

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

Józefa z ok. ur., za żonę, córki z rodz. i wnuki  

- Za + Teresę Sieroń w I r. śm., za męża, syna, rodziców i rodzeństwo  

- Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Hildegardę Zając w 2 r. śm., ojca 

Konrada, brata Józefa, ++ dziadków Zając - Fornol, za ++ z rodz. i pokr.  

- Za ++ rodz. Maksymiliana i Marię Nawicki, dwóch synów, trzy córki, 

synową i pokr. z obu stron oraz dusze czyśćcowe  

- Za ++ Elżbietę Broll, męża Viktora, syna Józefa i d.op.  

- Za + ojca Jerzego, żonę Gertrudę Zmarzły, pokr. i d.op.  



- Za + męża Gintera Jaguś, jego rodziców, teściów, siostrę Urszulę, szwagra 

Alfonsa i d.op.  

- Za + Różę Bednarz w 30 dz. po śm. i ojca Władysława  

- Za + Wiktorię Szuster–Podstawską 

 Niedziela 18. 08. 2019 – XX Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodz. Hermana i Agnieszkę Dittrych, ich synów, córki, synowe oraz ++ 

krewnych 

10. 30 Za + Zygmunta Kurpierz w 11 r. śm, za ++ rodz., + teścia Jana, + brata 

Erwina, ++ dziadków, wuja Teodora, ++ Florentynę i Marię Laska, + Annę 

Piechota, pokr. z obu str. i za dusze czyśćcowe 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie w int. Marcina z 

ok. urodzin, za żonę Honoratę, za rodziców, teściów i całą rodzinę  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Doroty z ok. 50 r. ur., za męża, dzieci z 

rodzinami z pr. o zdrowie i wszelkie Boże błog. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W Sanktuarium w Kamieniu Śląskim w sobotę i niedzielę (10-11VIII) obchody 

ku czci św. Jacka  

2. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła    

3. Przedstawiciele naszej Rady Parafialnej przez dwie najbliższe niedziele, tj. 11.08 

i 18.08 br. będą rozprowadzali cegiełki na utrzymanie naszego cmentarza 

parafialnego  

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy (środa) św. Maksymiliana Marii 

Kolbego, (czwartek) uroczystość Wniebowzięcia NMP, (sobota) św. Jacka, 

głównego Patrona Metropolii Górnośląskiej  

5. We wtorek( 13 VIII) o godz. 20.00 NABOŻEŃSYWO  FATIMSKIE – 

zapraszam  

6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP błogosławieństwo ziół i kwiatów. 

Uroczystość Matki Boskiej Zielnej jest świętem nakazanym przez Kościół  

7. W dniach 11-17 sierpnia Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę  

8. Góra św. Anny: piątek–niedziela (16- 18 VIII) uroczystości Wniebowzięcia 

NMP z obchodami kalwaryjskimi   

9. Kolekta w Uroczystość NMP (15 VIII) - diecezjalna na Wydział Teologiczny w 

Opolu  

10. Dożynki parafialne będą miały miejsce w naszej Parafii w niedzielę 8 września  

11. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie miała w naszej 

Parafii 29 sierpnia o godz. 10.00. Zbiórka ogólnopolska wspiera zakup 

inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz akcję „Wyprawka 

dla dzieci” prowadzoną w Kamerunie 



Czytanie z Księgi Mądrości 

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc 

dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia 

sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym 

wsławiłeś nas, powołanych. 

Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie 

prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli 

śpiewać hymny przodków. 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Bracia: 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 

których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. 

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do 

ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki 

wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami 

mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał 

bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i 

budowniczym jest sam Bóg. 

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 

Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka 

jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 

niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz 

patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci 

bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z 

której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest 

do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż 

przysposobił im miasto. 

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna 

składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka 

będzie dla ciebie potomstwo». 

Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, 

na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 


