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14. – 20. 09. 2020 

XXIV Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego 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 się rozliczyć 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 dług w ten sposób 

odzyskać. 

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci 

oddam”. Pan ulitował się nad owym 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 

padł 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, wezwawszy go, 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 14. 09. 2020 – Podwyższenia Krzyża Świętego - 
święto 

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

Marii z ok. urodzin 

18. 00 Za ++ ciocie Johannę, Angelę, Cecylię i Adelę oraz za ++ z rodz. Laxy i d.op.   

 Wtorek 15. 09. 2020 – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
18. 00 Za ++ rodz. Schenk - Orlik, dwóch braci Jana i Huberta Schenk, siostry 

Magdalenę Kosub i Bernadertę Łysakowski, szwagrów Alfonsa i Konrada 

oraz dusze czyśćcowe 

 Środa 16. 09. 2020 – św. Męczenników Korneliusza, pap. i 

Cypriana, bpa 
18. 00 Za ++ rodz. Ewę i Wacława Kabata, za ++ teściów Wacława i Mariannę 

Bartkiewicz, za ++ z rodz. Wierzbickich i dusze czyśćcowe   

 Czwartek 17. 09. 2020 – św. Roberta Belarmina, bpa i dra K. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Romany z ok. 85 r. urodzin, w int. Krystyny i Jana z ok. 43 rocznicy ślubu i za 

córki z rodzinami 

18. 00 Za + Lidię Okos w rocznicę śmierci, za ++ rodziców Ritę i Gintera Nieman, 

pokr. i d.op. 

 Piątek 18. 09. 2020 – św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona 

Polski 
17. 45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za ++ z rodz. Kasperek - 

Linkert – Kornek, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla Klas III (I-komunijnych) 

 Sobota 19. 09. 2020 – św. Januarego, bpa i m. 
15. 00 Ślub i Msza św. Oliwer Warwas i Weronika Warwas zd. Gawin 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

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

Piotra z ok. 5 rocznicy ślubu i za najbliższe rodziny  

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

błog. w pew. int. z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z rodzinami  

- Za ++ rodz. Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk, Marię Bigiel i za ++ 

krewnych  

- Za ++ rodz. Elżbietę i Pawła Kindler, + brata Henryka, bratową Teresę oraz 

za ++ z pokr. Kindler – Wojcik 

- Za ++ Annę i Józefa Knopp, ++ z rodz. i pokr. oraz za + Edytę Kubis i d.op. 

 



 Niedziela 20. 09. 2020 – XXV Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + żonę Edeltrautę, syna Józefa, córkę Dorotę, ++ rodziców z obu stron, za 

++ z rodzin Pielenga - Wicher i d.op. 

10. 30 I Kapłan - Za ++ Annę i Józefa Kotula, za ++ z rodz. Kotula – Smolin, za + 

Angelę Smolin i d.op. 

II Kapłan – Za roczne dziecko Jana Czok, za rodz., rodzeństwo, dziadków, 

pradziadków i za całą rodzinę   

16. 00 Nieszpory   

16. 30 Za + Stanisława Pomietło, za ++ rodziców z obu stron, za ++ z rodz. Pańka – 

Kowalik - Dymowicz - Owsiany, pokr. i d.op.  

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszej świątyni  

2. W dalszym ciągu zapraszam dziś na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20.00  

3. W poniedziałek obchodzimy w liturgii święto Podwyższenia Krzyża Świętego  

4. Od wtorku do czwartku obchodzi się Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. 

Stanisława Kostki  

5. Góra św. Anny: niedziela (20 IX) Dożynki Diecezjalne o godz. 11.00  

6. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

7. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

8. Nasz odpust parafialny będzie miał miejsce 4 pażdziernika. Suma o godz. 10.30  

9. Podziękowanie za dzisiejszą zbiórkę do puszek przed kościołem na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

10. W dalszym ciągu możemy zamawiać sobie Msze św. na przyszły rok 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, 

żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci 

należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować 

tak nad umarłymi, jak nad żywymi. 

Czytanie z Mądrości Syracha 
Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. 

Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w 
pamięci. 

Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone 
grzechy. 

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? 
Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o 



odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż 
więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i 
przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań! 

Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu 
Najwyższego, i daruj obrazę! 

 

 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 wysłany 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. 

Humor 
Ogłoszenia parafialne: 

Po południu w północnym i południowym końcu kościoła odbędą się chrzty. Dzieci 

będą chrzczone z obu stron. 

Cala wspólnota dziękuje chórowi młodzieżowemu, który na okres wakacji zaprzestał 

swojej działalności. 

Za tydzień Wielkanoc. Bardzo proszę wszystkie panie składać jajka w przedsionku. 

W każdą środę spotykają się młode mamy. Na te panie, które pragną do nich dołączyć, 

czekamy w zakrystii w czwartki wieczorem. 

 


