
Pozostałe ogłoszenia  

1. Zapraszam każdego dnia o godz. 17.30 na nabożeństwo różańcowe  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczona na potrzeby Seminarium  i 

innych instytucji  diecezjalnych oraz za składkę do puszek przed 

kościołem na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci 

z rodzin ubogich  

3. W dzisiejszą niedzielę jak każdego 13-tego miesiąca zapraszam na ostatnie 

w tym roku Nabożeństwo Fatimskie  

4. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Misyjny. Kolekta jest 

przeznaczona na Misje św.  

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

wtorek o godz. 18.30, a klasy I i II Gimnazjum w środę o godz. 18.30  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

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

szkolnej  

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

9. W poniedziałek przypada Dzień Nauczyciela. W modlitwie polecamy 

Panu Bogu wszystkich nauczycieli i wychowawców  

10. W środę Uroczystość św. Jadwigi  Śląskiej, głównej Patronki Śląska i 

rocznica wyboru papieża Jana Pawła II  

11. W piątek święto św. Łukasza, ewangelisty, patrona Służby Zdrowia  

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

13. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka  ministrantów  

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

15. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

16. Zaprasza się kibiców w niedzielę 13 września o godz. 16.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem Odrą II Opole a KS Szczedrzyk 

Humor 
 

Schorowany proboszcz wyjechał do sanatorium. Jego gorliwy zakrystian nie daje mu 

jednak spokoju i chce się koniecznie dowiedzieć, jak ma brzmieć napis nad szopką 

bożonarodzeniową i jakie wymiary powinien mieć żłóbek. 

Proboszcz telegrafuje z sanatorium krótko i treściwie: "Dziecię nam się narodziło. 

Długość - 3 m, szerokość - 1 m." 

 

Rozmawia dwóch religioznawców: 

- Dlaczego Islam zakazuje picia? 

- Kwestia zachowania gatunku. Wyobraź sobie, przychodzisz do domu pijany, a tam 

stado żon z wałkami... 
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XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień Papieski 
 

„Jeden z trędowatych widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jezusa i dziękował Mu”. 

Często słyszymy o prawach człowieka – do wolności 
sumienia, do godziwej pracy, do własnej prywatności itd. 
Nieraz doprowadza nas to do przekonania, że wiele rzeczy po 
prostu nam się należy! Wszelkie przeciwności urastają 
wówczas do rangi jawnej niesprawiedliwości. „Jak mogło 
mnie to spotkać?!”. 
Czy dobrobyt jest naszym środowiskiem naturalnym, 
swoistym warunkiem brzegowym naszego człowieczeństwa? 
Czy życie naznaczone cierpieniem lub biedą jest pozbawione 
godności? 

Trędowaty, gdy doznał uzdrowienia, najzwyczajniej w świecie się ucieszył. Dla 
niego wcale nie było oczywiste to, że musi być zdrowy. Nie postawił Chrystusa 
pod ścianą – albo uzdrowienie, albo zwątpienie. Zawołał do Jezusa, wierząc w 
Jego moc, a to, co się później wydarzyło było dla niego niesamowicie dobrą 
niespodzianką. 
Szczera wdzięczność i uwielbienie rodzi się w sercu, które nie ma wybujałych 
oczekiwań; które nie przedkłada swoich, słusznych skądinąd, praw ponad 
spotkanie z Bogiem i człowiekiem. 
Drugi list do Tymoteusza 2,8-13.  

Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii 

mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale 

słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na 

wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną 

chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, 

wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też 

królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my 

odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. 


