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XXII Niedziela Zwykła
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć
posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył,
jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś
znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto
was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem
zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten,
który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie
zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię
i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie
mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu
sprawiedliwych».

Intencje mszalne
Poniedziałek 2. 09. 2019
17. 00 Okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży
18. 00 - Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego w int. uczniów, nauczycieli,
rodziców z pr. o dary Ducha św. i o Boże błog. w nowym roku edukacji (po
Mszy św. poświęcenie zeszytów, książek i przyborów szkolnych kl.I)
- Za + matkę Jadwigę Pęczkowską w kolejną rocznicę śm.

Wtorek 3. 09. 2019 – św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dra K.
18. 00 Za + męża, ojca i dziadka Huberta Mathea w I r. śm.

Środa 4. 09. 2019
18. 00 Za + Elfrydę Lyra, za + Jana Okos, ++ rodz. i teściów, ++ z pokr. Lyra – Okos
- Tomeczek

Czwartek 5. 09. 2019 – I czw. m-ca
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 - O nowe i święte powołania do Służby Bożej
- Za + ojca Wilhelma Pasoń, żonę Annę, córkę Elfrydę, dwóch zięciów
Edwarda i Huberta, dziadków i za ++ z pokr.
17. 00 Godzina Św.
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Zygmunta z ok. 60 r. ur., za dzieci i najbliższą rodzinę

Piątek 6. 09. 2019 – I pt m-ca
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i
Dobrodziejów kościoła
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Brygidy z ok. 60 r. ur., za męża Bogdana, za rodziców i za dzieci z rodzinami
18. 30 Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (kl.III)

Sobota 7. 09. 2019 – św. Melchiora Grodzieckiego, I sob. m-ca
7. 00 - Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.
- Za ++ Anastazję i Pawła Kiełbasa, synów Antoniego i Paula, synową
Magdalenę, zięcia Alfonsa, wnuka Huberta i za ++ z pokr.
7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
12. 00 Różaniec za Kościół, za Ojca św. i za prześladowanych chrześcijan
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Stefana Okos z ok. 70 r. ur., za żonę Marię, dzieci z rodzinami i wnuki
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Barbarę Wojewoda, za rodziców,
rodzeństwo, dziadków i chrzestnych
- W int. Aleksandry i Pawła o dar pięknej miłości
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Cecyli Kwestarz z ok. 90 r. ur. i za + męża Tadeusza

- Za + ojca Henryka Adamiec, dziadków Paulinę i Franciszka Adamiec, za
Konstantynę i Józefa Mencel oraz za + Teresę Urban
- Za + Marię Bigiel, ++ Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk, za ++ Wiktorię i
Józefa Bigiel, za ++ z pokr. i d.op.
- Za + Bronisława Królikowskiego w 8 r. śm., + Danutę Królikowską,
Michalinę Bakulińską oraz za ++ Annę i Kazimierza Dereń, pokr. i d.op.
- Za + Wiktorię Zielonkowską w 20 r. śm., za + męża Pawła, syna Huberta, z
pokr. i d.op.
- Za + Tomasza Szafarz w 10 r. śm., za + ojca Bernarda, za ++ dziadków i
wszystkich z całej rodziny

Niedziela 8. 09. 2019 – XXIII Niedziela Zwykła
8. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, synów Oswalda i Konrada, synową
Marię, ich rodziców, rodzeństwo oraz krewnych
10. 30 Za + Małgorzatę Kampa w rocznicę śm., za + córkę Barbarę, + syna Jana i ++
z pokr. (chrzest dziecka Grzegorza Kowalczyk)
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 i Franciszka Kurpierz z ok. 35 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i wnuki

Pozostałe ogłoszenia
1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła
2. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę na remont wieży naszego kościoła.

Wpłynęło 5. 612 zł. i 34 gr. oraz 14 Euro
3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (wtorek) św. Grzegorza Wielkiego
pap.
4. W przyszłą niedzielę (8.IX) pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich,
kościół seminaryjny na ul. Drzymały 1, godz. 14.00
5. W poniedziałek rozpoczęcie roku szkolnego. Od 17.00 okazja do spowiedzi św.
6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca
7. W czwartek o 17.00 zapraszam na Godzinę św.
8. W piątek od 9.00 odwiedziny chorych
9. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie Marianek w salce parafialnej
10.Podziękowania za dzisiejsza kolektę wyznaczoną na potrzeby Seminarium i
innych instytucji diecezjalnych
11.Za tydzień zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu
12.W niedzielę 15 września będziemy świętowali nasze dożynki parafialne - czyli
święto dziękczynienia za tegoroczne plony
13.Zaprasza się kibiców w niedzielę 1 września o godz. 17.00 na mecz piłkarski
pomiędzy Groszmalem a Orłem II Źlinice

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani
też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli,
prosili, aby do nich nie mówił.
Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, i do
Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi
wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do Pośrednika
Nowego Testamentu – Jezusa.

Czytanie z Mądrości Syracha
Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.
Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest
bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.
Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim
korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza – to pragnienie
mędrca.

Patron tygodnia: błogosławione nazaretanki
1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku (obecnie Białoruś) poniosło śmierć męczeńską z rąk
nazistów 11 sióstr ze zgromadzenia nazaretanek. Swoje życie złożyły w ofierze za
aresztowanych członków polskich rodzin i za kapłana. Ich beatyfikacji dokonał 5
marca 2000 r. Jan Paweł II.
Pierwsze siostry przybyły do Nowogródka we wrześniu 1929 r. Zajęły się tam
wychowaniem religijnym i edukacją dzieci i młodzieży. Najpierw założyły internat,
następnie szkołę powszechną. Otwarte na potrzeby ludzi w czasie pokoju, tym bardziej
gorliwie służyły innym podczas okupacji wojennej. Po zajęciu tych ziem przez
Niemców nastąpiła masowa eksterminacja mieszkającej tam ludności żydowskiej oraz
Polaków. 18 lipca 1943 r. Niemcy aresztowali ponad 120 osób. Nazaretanki ze
wspólnoty Chrystusa Króla w Nowogródku podjęły wówczas decyzję o ofiarowaniu
swego życia w zamian za przeznaczonych na rozstrzelanie Polaków. Wobec swojego
kapelana gotowość poniesienia ofiary zadeklarowała w imieniu sióstr błogosławiona
Maria Stella. Większość z aresztowanych wywieziono ostatecznie na roboty do
Rzeszy. Zagrożony egzekucją był jednak jedyny kapłan w tej okolicy, ks. Aleksander
Zienkiewicz. Siostry ponowiły swą gotowość do oddania życia w jego obronie,
mówiąc: Ks. Kapelan jest bardziej potrzebny ludziom niż my, toteż modlimy się teraz
o to, aby Bóg raczej nas zabrał niż Księdza, jeśli jest potrzebna dalsza ofiara.
31 lipca 1943 r. wieczorem siostry otrzymały wezwanie na komisariat. Tego samego
dnia siostry zostały wywiezione za miasto. Nie mogąc znaleźć dla nich miejsca na
egzekucję, okupanci zabrali siostry z powrotem na komisariat i zamknęli w jego
piwnicach. Następnego dnia, w niedzielę, 1 sierpnia 1943 r., rozstrzelali je w lesie
nieopodal miasta. Najstarsza z sióstr (bł. Maria Stella) miała 55 lat, najmłodsza - 27.
Zarówno ks. Zienkiewicz, jak i pozostali uwięzieni ocaleli.

