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23. – 29. 09. 2019 

XXV Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 

oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: 

„Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł 

zarządzać”. 

Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi 

zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie 

ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. 

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile 

jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: 

„Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał 

drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: 

„Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego 

rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z 

podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. 

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy 

wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w 

bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w 

zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe 

dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to 

któż wam da wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a 

drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. 

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!» 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 23. 09. 2019 – św. Ojca Pio z Pietreiciny 

18. 00 Za ++ rodz. Klik, teściów Mylek, szwagra Huberta, siostrzeńca Andrzeja, 

siostrę Małgorzatę i d.op. 

 Wtorek 24. 09. 2019 – św. Gerarda 

18. 00 Za + Karola Czaja, żonę Gertrudę i d.op. 

 Środa 25. 09. 2019 – św. Władysława 

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

męża Helmuta, jego rodziców i braci 

18. 00 Za + matkę Ernę Pietruszka, za jej męża Jerzego, za ++ z rodz. Pietruszka - 

Kurpierz 

 Czwartek 26. 09. 2019 – św. Kosmy i Damiana, m. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + ojca Wincentego Josek w 46 r. śm., za żonę Marię, za ich rodziców, 

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

 Piątek 27. 09. 2019 – św. Wincentego a Paulo 

18. 00 MSZA  ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++ rodz. Cecylię i Józefa 

Kolasińskich, za ++ z rodz. i pokr. 

18. 30 Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (kl.III) 

 Sobota 28. 09. 2019 – św. Wacława, m. 

13. 00 Ślub i Msza św. Martyna Ruzik i Mateusz Schafforz 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

szwagrów Gintera i Paula oraz za rodziców z obu stron  

- Za + Martę Garbela w rocznicę śm., męża Pawła, syna Józefa i zięcia 

Norberta   

- Za + Lecha Grala w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 29. 09. 2019 – XXVI Niedziela Zwykła  

8. 00 Za + męża Gerharda Bernat z ok. urodzin, za jego ++ rodziców, teściów oraz 

pokr. i d.op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Jadwigi Szlenzog z ok. 80 r. ur., za męża Józefa i za synów z rodzinami 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii z ok. ur., za córki z rodzinami, wnuki i za + męża Alfonsa 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna z niedzieli 29 września będzie na 

remont  wieży naszego kościoła  

3. Nasz odpust parafialny będzie w niedzielę 6 pażdziernika  

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) św. Ojca Pio, (piątek) 

św. Wincentego a Paulo, (sobota ) św. Wacława  

5. Góra św. Anny: (27-29.IX) piątek – niedziela Dzieci Maryi z rejonu Opola i 

Kluczborka 

Czytanie z Księgi proroka Amosa 
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, 

którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy 

szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl 

i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za 

parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać». 

Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków». 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia 

odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, 

abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to 

bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy 

ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, 

Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w 

oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i 

apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez 

gniewu i sporów. 

 

Patron tygodnia: św. Wincenty a Paulo 

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. 

Humor 

Menedżer przyszedł na imprezę służbową z żoną i dosłownie wpadł na uroczą 

blondynkę, swoją kochankę. Jedynie przez chwilę zaskoczony, szybko przejął 

inicjatywę i próbuje przedstawić blondynkę swojej żonie: 

- Kochanie, chcę przedstawić moją koleżankę, pracujemy w tym samym dziale... 

- Och, mój mąż dużo mówi o tobie i często! 

- Tak? - odpowiedziała zaskoczona blondynka. 

- No cóż, masz takie interesujące i rzadkie imię... Czekaj, moment... A, już mam, 

"Delegacja''! 

Starszy mężczyzna jedzie 150 km/h swoim nowym wymarzonym Kawasaki H2 i nagle 

patrząc w lusterka, dostrzega jadącą za nim policję. Przyśpiesza do 200, 250, 

300...Nagle myśli: 

- Dobra, jestem już na to za stary - po czym zjeżdża na pobocze i czeka, aż policja go 

dogoni. 

Policjant podchodzi do niego, spogląda na zegarek i mówi: 

- Proszę pana, za 15 minut kończę zmianę, dzisiaj jest piątek, a ja mam wolny 

weekend, który spędzam z rodziną. Jeśli poda mi pan dobry powód, dlaczego jechał 

pan tak szybko, taki którego jeszcze nie słyszałem, to pana puszczę. 

Mężczyzna patrzy poważnie na policjanta i mówi: 

- Wiele lat temu moja żona uciekła z policjantem, myślałem, że wiezie ją pan z 

powrotem. 

Słysząc to, policjant odszedł, życząc kierowcy miłego dnia. 


