
Pozostałe ogłoszenia  

1. W październiku każdego dnia o godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe  

2. W środę przypada wspomnienie św. Aniołów Stróżów  

3. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca, w czwartek 

zapraszam na Godzinę Św., wszystkich Czcicieli Serca Pana Jezusa na 

Mszę pierwszopiątkową  

4. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

5. W piątek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu  

6. W sobotę w Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy Pielgrzymka Caritas 

diecezji Opolskiej, wolontariuszy i pielęgniarek  

7. W sobotę i w niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Hodowców 

Gołębi Pocztowych  

8. Uroczysta Suma Odpustowa będzie o godz.11.00. Sumistą i kaznodzieją 

będzie Ojciec Hubert – Gwardian Opolskich Franciszkanów. Kolekta w 

tym dniu tradycyjnie na potrzeby naszej Parafii  

9. Kandydaci do bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje spotkanie we 

wtorek o godz. 18.30  

10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

11. Dzieci z kl. III (pierwszokomunijne) mają swoje spotkanie po Mszy 

szkolnej  

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

13. W sobotę po porannej Mszy św. spotkanie modlitewne Wspólnoty 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  

14. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

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

16. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

17. Zaprasza się kibiców w niedzielę 29 września o godz. 16,30 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem Odrą Opole a Małapanwią Ozimek 

Humor 
 

Jasiu pierwszego dnia po świętach Bożego Narodzenia przychodzi do szopki i zabiera 

figurkę Józefa. Drugiego dnia zabiera figurkę Marii. 

Trzeciego dnia zostawia karteczkę z napisem: 

- "Jak na następny rok znowu nie dostanę rowerka, to nie zobaczysz więcej rodziców". 
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XXVI Niedziela Zwykła 
 

Ewangelia wg św. Łukasza 16,19-31.  

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał 

się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. 

U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. 

Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; 

nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono 

Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 

Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł 

oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 

łonie. 

I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i 

poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w 

wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w 

tym płomieniu". 

Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za 

życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, 

niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 

A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 

chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać". 

Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 

Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 

miejsce męki". 

Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". 

Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do 

nich, to się nawrócą".  

Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z 

umarłych powstał, nie uwierzą"». 


