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XXII Niedziela Zwykła – Dożynki 

Parafialne 
 

Ewangelia wg św. Mateusza 16,21-27.  

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 

wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 

trzeciego dnia zmartwychwstanie.  

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 

przyjdzie to nigdy na Ciebie». 

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, 

bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie». 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, 

znajdzie je. 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 

szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, 

i wtedy odda każdemu według jego postępowania». 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Niektóre kultury doprowadziły i nadal prowadzą do niedopuszczalnego zepchnięcia 

starszych na margines życia, co jest dla nich źródłem wielkiego cierpienia, a 

równocześnie duchowego zubożenia dla wielu rodzin” (FC 27). 

To tu, to tam, mniej lub bardziej odważnie ludzie powtarzają slogan: „Starość się 

Bogu nie udała”. Niskie emerytury, kolejki do lekarzy, dzieci i wnuki patrzący nieraz 

z przymrużeniem oka… Kto za tym tęskni? A może tak naprawdę nie starość jest 

problemem, ale to, jak my do niej podchodzimy? 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  1. 09. 2014 – bł. Bronisławy 

7. 00 W intencji pewnej Rodziny prosząc o zdrowie i o potrzebne łaski oraz Boże 

błogosławieństwo   

16. 00 Spowiedź dla dzieci ze szkół podstawowych 

17. 00 Spowiedź dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i średnich 

18. 00 Msza św. z ok. rozpoczęcia Roku Szkolnego za wszystkich uczniów, 

nauczycieli i rodziców z prośbą o Boże błogosł. i dary  Ducha Św. w nowym 

roku edukacji 

Wtorek  2. 09. 2014  
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w pew. int. z ok. 25 rocznicy ślubu 

Środa  3. 09. 2014 – św. Grzegorza Wielkiego,  pap. i dra K. 
18. 00 Za ++  z rodzin Baron – Szmit, za pokr. i d.op. 

Czwartek  4. 09. 2014 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Za ++ Anastazję i Pawła Kiełbasa, bratową Magdalenę i za ++ z pokr.  

- O nowe i liczne powołania do kapłaństwa i zakonu 

13. 00 Ślub i Msza św. w int. Grzegorza Pyrasz i Justyny Świerz 

Piątek  5. 09. 2014 – I pt. m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów 

naszego kościoła i w int. Chorych 

18. 00 Za + Huberta Szywalski i za ++ rodziny 

Sobota  6. 09. 2014 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

13. 00 Ślub i Msza św. Jarosław Kowalczyk i Małgorzata Jelińska 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna - intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Brygidy z ok. 55 r. ur., za męża, dzieci z 

rodzinami, za rodziców i za z rodziny oraz pokr.  

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

błog. w int. Elżbiety i Norberta z ok. 20 r. ślubu, za syna i za żyjących oraz 

++ rodziców i w int. całej rodziny  

- Za ++ Teodora i Gertrudę Świerc, za + męża Jana Mika i za ++ z rodz. 

Mika  

- Za ++ Franciszka i Eligię Bienias, synów, synową, zięciów, wnuki i całe 

pokr.  

- Za + Bronisława Królikowskiego w 3 r. śm., za + Danutę Królikowską i za 

++ z pokr.  

- Za + Romana Roczek w 23 r. śm., za ++ rodziców, teściów, brata Jerzego  

Żuk, ++ Bogumiłę i Jana Kieljan, pokr., d.op. i za + Urszulę Kieljan  

- Za ++ rodz. Wilhelma i Annę Passon, + siostrę  Elfrydę, szwagra Edwarda, 

++ dziadków, pokr. i ++ Kapłanów  

Niedziela  7. 09. 2014 – XXIII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Edwarda Nowickiego w 13 r. śm., za jego ++ rodziców, teściów, pokr. 

oraz d.op. 



10. 30 - Za ++ rodziców Pawła i Teodozję Matuszek, za ++ rodziców Nolepa, ich 

córkę, syna i za + ojca Jana Bieleckiego, pokr. oraz d.op.  

- W 15 r. ślubu za Mariusza i Katarzynę Janczura, za dzieci, rodziców i w int. 

całej rodz. prosząc o Boże błog. i potrzebne łaski  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Annę Julię Grzelak, za rodziców, 

braciszka, dziadków i chrzestnych prosząc o wszelkie Boże błog. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Jadwigę i Piotra Okos, córki, synów, zięcia i za + Joachima Świerc 

oraz za całe pokr. i d.op.    

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę – dożynkową przeznaczoną na bieżące  

wydatki parafialne i za przystrojenie naszej świątyni, jak również za 

wszelkie dary ofiarowane na stół farski  

2. W poniedziałek wspomnienie bł. Bronisławy, patronki diecezji  

3. W poniedziałek także spowiedź św. na rozpoczęcie nowego roku edukacji 

– dla dzieci, młodzieży i dla rodziców, a o godz. 18.00 uroczysta Msza św.  

4. Przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca – zapraszam na Msze św. 

pierwszo-czwartkowe, pierwszopiątkowe i pierwszosobotnie. A wszystkich 

Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszam na spowiedź z okazji 

nowego miesiąca. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00  

5. W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Dzień Modlitw Chórów 

Kościelnych  

6. W sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie 

Diecezjalny Dzień Skupienia dla Róż Różańcowych dla Rejonu Opole i 

Kluczbork. Rozpoczęcie o godz. 10.00  

7. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

9. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa 

Święty tygodnia – św. Grzegorz Wielki 

Św. Grzegorz Wielki, papież, doktor Kościoła (540-604). Na Wschodzie czczony 

jako Grzegorz Dialogos. Urodził się w rodzinie rzymskich patrycjuszów. Jego rodzice, 

św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy. Będąc prefektem miasta, nie mogąc 

pogodzić służby Bogu i światu, porzucił karierę i we własnym domu założył klasztor 

dla dwunastu towarzyszy (575) oraz sześć innych klasztorów w swoich dobrach na 

Sycylii. W cztery lata później papież Pelagiusz II udzielił mu święceń diakonatu i jako 

swego przedstawiciela wystał do Konstantynopola (578-586). Wykazał duże 

umiejętności dyplomatyczne. Powróciwszy do Rzymu prowadził nadal życie zakonne. 

Po śmierci papieża został wybrany na stolicę Piotrową 3 września 590 roku. Jego 

pontyfikat trwał 15 lat. Był to burzliwy okres wędrówki ludów. Grzegorz i pozyskał 

dla Kościoła Wizygotów w Hiszpanii, ariańskich Longobardów, Gallów oraz 



brytyjskich Anglosasów. Historia nazwala go "apostołem ludów barbarzyńskich". On 

zaś określił siebie: "servus servorum Dei" "sługa sług Bożych". Grzegorz odnowił 

życie kościelne, zreformował i ujednolicił liturgię i śpiew kościelny Od jego 

pontyfikatu pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy świętych za zmarłych zwanych 

"gregoriańskimi". Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, która wywarła 

poważny wpływ na kształtowanie się myśli chrześcijańskiego Zachodu, zwłaszcza 

w zakresie duchowości i prawodawstwa. Należy do czterech wielkich doktorów 

Kościoła Zachodniego. Jest patronem m. in. uczniów, studentów, nauczycieli, chórów 

szkolnych, piosenkarzy, muzyków. Gdy Rzym nawiedziła w 590 roku zaraza, 

Grzegorz zarządził pokutną procesję dla odwrócenia klęski. Podczas niej nad 

mauzoleum Hadriana zobaczył anioła chowającego wyciągnięty skrwawiony miecz. 

Wizję te zrozumiano jako koniec plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia 

dzisiejszego nad tym mauzoleum Hadriana, zwanym Zamkiem Św. Anioła, dominuje 

ogromny posąg anioła ze wzniesionym mieczem. 

W IKONOGRAFII św. Grzegorz Wielki przedstawiany jest jako mężczyzna 

w starszym wieku, w papieskim stroju liturgicznym, w tiarze. Czasami podczas 

pisania dzieła. Nad księgą lub nad jego głową unosi się Duch Święty w postaci 

gołębicy, inspirując Świętego. Jego atrybutami są: anioł, trzy krwawiące hostie, krzyż 

pontyfikalny, model kościoła, otwarta księga, parasol jako oznaka papiestwa, zwinięty 

zwój. 

Humor 
Przychodzi 90-letni "młodzieniec" do lekarza i mówi: 
Panie doktorze... oglądam się ciągle za dziewczynami.... 
A lekarz na to: to bardzo dobrze w tym wieku, to wspaniale..... 
Na to dziadek - tak ale ja nie pamiętam dlaczego to robię. 

Starszy pan opowiada sąsiadowi. 
 - Kupiłem niedawno nowy aparat słuchowy. 
 Kosztował mnie trzy tysiące złotych ale jest wart swojej ceny,  świetne urządzenie. 
 - A jakiej marki? 
 - Dwunasta trzydzieści. 

Trzej starsi panowie na spacerze. 
 - Wietrznie dziś, prawda? - mówi pierwszy. 
 - Nie, dziś jest czwartek - odpowiada drugi. 
 - Ja też - mówi trzeci. - No to, chodźmy na piwo. 

Osiemdziesięcioletnia wdowa wraca z randki ze swoim dziewięćdziesięcioletnim 
narzeczonym. 
 - I jak było, mamo? - pyta córka. 
 - Wyobraź sobie, musiałam mu dać trzy razy po gębie! 
 - Co ty powiesz, dobierał się do ciebie?? 
 - Nie, tylko myślałam, że umarł... 

Rozmawiają dwie staruszki. 
 - Jak się, kumo, trzymacie? 
 - Trzymać się trzymam - ale puścić to się już nie mogę. 


