
Pozostałe ogłoszenia  

1. Serdeczne podziękowania za dzisiejszą kolektę parafialną przeznaczoną na 

częściowy zakup opału do naszego kościoła na tegoroczny sezon grzewczy  

2. Naszym Rolnikom i Gospodarzom dziękujemy za przygotowanie naszej 

świątyni na  dożynki, za przygotowanie liturgii i za wszelkie dary na stół 

plebanijny  

3. Przyszła kolekta jest wyznaczona na potrzeby Seminarium i innych 

instytucji diecezjalnych  

4. W poniedziałek rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego  

5. Wszystkich uczących się, młodszych i starszych, nauczycieli i pedagogów 

zachęcam do udziału we Mszy św. Od godz.16.00 okazja do Spowiedzi św. 

Po Mszy św. poświęcenie tornistrów, książek i wszelkich przyborów 

szkolnych uczniów z klas pierwszych  

6. Rozpoczynamy nowy miesiąc. Zapraszam na Msze św. 

pierwszoczwartkowe, pierwszopiątkowe i pierwszosobotnie. Godzina św. 

w czwartek o godz. 17.00.  

7. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

8. W niedzielę 8 września w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu o 

godz. 14.00 Pielgrzymka Srebrnych Jubilatów Małżeńskich  

9. W niedzielę Święto Narodzenia NMP.W tym roku opuszcza się jego 

obchód  

10. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane na ołtarze do naszego kościoła  

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 1 września o godz. 17.00 na pierwszy w 

tym sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem-OKS Odrą II Opole a 

LZS Unia Raszowa-Daniec 

12. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba” 

13. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Humor 
 

Sowieccy żołnierze w czasie wojny dokonywali spisu ludności gminy. Przyszli na 

jedno probostwo i spisywali kolejno: 

- 1 Ksiądz. Piszy Wania: pop rimski. 

- 2 Kościelny... Szto eto kościelny? Szto on diełajet? 

- Otwiera i zamyka kościół, zapala i gasi świece - pada odpowiedź. 

- Aha! Piszy Wania: pop mechanik. 

 

Lekarz niedowiarek mówi do Teresy Neumann, znanej stygmatyczki: 

- Masz rany na rękach, bo je sobie wmawiałaś przez całe życie.  

Na to Teresa: 

- Niech pan od dziś wmawia sobie, że jest wołem, zobaczymy czy wyrosną panu rogi. 
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XXII Niedziela Zwykła 
 

Ewangelia wg św. Łukasza 14,1.7-14. 
 

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 kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj 

pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od 

ciebie nie był zaproszony przez niego. 

Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 

"Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze wstydem zająć 

ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim 

miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 

"Przyjacielu, przesiądź się wyżej!"; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 

współbiesiadników. 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 

wywyższony». 

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «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». 


