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XIX Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się 

Ojcu waszemu dać wam królestwo. 

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie 

niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie 

niszczy. 

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. 

I wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej 

powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, 

powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im 

usługiwał. 

Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie". 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, 

nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 

przyjdzie". 

Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do 

wszystkich?" 

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan 

ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? 

Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. 

Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 8. 08. 2016 – św. Dominika – kapł. 
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w pew. int. z ok. 90 r. ur. o zdrowie i Boże błog., 

za + męża i za + matkę oraz d.op. 

18. 00 Za ++ Marię – Felicję – Jana – Sylwestra – Wiktora i Konrada Gnyp oraz za 

++ Gertrudę – Henryka – Romana – Małgorzatę i Teresę Michalski, pokr. i 

d.op. 

 Wtorek 9. 08. 2016  - św. Teresy Benedykty od Krzyża 
7. 00 Za ++ Jana i Annę Cichos, syna Ryszarda, bratową Annę, za ++ z rodz. 

Sceplik – Piechaczek i d.op. 

18. 00 Za + Elfrydę Dąbrowa w 1 r. śm., za + męża Henryka i za ++ teściów 

 Środa 10. 08. 2016  - św. Wawrzyńca – diakona i m. 
18. 00 Za +Alfonsa Kowol w 8 r. śm., za + żonę Krystynę, za ++ rodz. Kowol  - 

Pasoń, + Jadwigę Namyślik i za + Jerzego Wieszala 

 Czwartek 11. 08. 2016  - św. Klary – dz. i m. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Jadwigę i Piotra Datko, syna Gerharda, zięciów Franciszka i 

Huberta, za ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w  int. 

pewnej rodziny 

 Piątek 12. 08. 2016  - św. Joanny de Chentel - zakonnicy 
18. 00 Za ++ Jana i Urszulę Kempin, ++ z pokr. i za + zięcia Andrzeja Gałeckiego 

 Sobota 13. 08. 2016  - św. męczenników Poncjana – pap. i 

Hipolita – kapł. 

Wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej 
7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów i 

w int. Chorych 

14. 00 Ślub: Klepka Krzysztof i Jamrozik Justyna 

15. 00 Ślub: Mielczarek Oskar i Stalska Dominika 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodz. Agnieszkę i Tomasza Gajda, męża Tadeusza, córkę Ewę 

Trzcionkowską, za ++ z rodziny i pokr.  

- Za + Helmuta Piechota, jego ++ rodziców i ++ krewnych  

- Za + Huberta Okos, jego ++ rodziców, teściów, pokr. i d.op.  

- Za + Mariannę Kniaziuk – od rodziny Tomasików i za + Zdzisława 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ  FATIMSKIEJ  z czytaniem  

zalecek 

 Niedziela 14. 08. 2016 – XX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ rodz. Hermana i Agnieszkę Dittrych, ich synów, córki, zięciów, synowe 

i za ++ krewnych 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Michała Piotra Wolny, za rodziców, 



siostrę, dziadków, chrzestnych o zdrowie i Boże błog. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Mateusza Gobel w rocznicę śm., za pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę na malowanie naszego kościoła. 

Wpłynęło na ten cel parafialny 5.622 Zł ,52 Gr. i 5,50 Euro, a także za 

dzisiejszą zbiórkę przed kościołem do puszek na rzecz poszkodowanych w 

wyniku anomalii pogodowych o którą prosił Ks. Bp w odczytanym tydzień 

temu komunikacie  

2. Bóg zapłać Ofiarodawcom za kwiaty na ołtarze i za dzisiejszą kolektę na 

potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego  

3. W tym tygodniu przypadają święta: św. Benedykty od Krzyża (wtorek), św.  

Wawrzyńca (środa) oraz  wspomnienie św. Dominika (poniedziałek) i św. 

Klary (czwartek)  

4. W przyszłą sobotę i niedzielę 13-14 sierpnia w Kamieniu Śląskim obchody 

ku czci św. Jacka  

5. Czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej zapraszam na Mszę św. i nabożeństwo o 

godz. 20.00 z czytaniem zalecek  

6. W przyszłą niedzielę/poniedziałek 14/15 sierpnia wyrusza Opolska 

Pielgrzymka na Jasną Górę  

7. Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę (12-14 sierpnia) Uroczystości 

Wniebowzięcia NMP z obchodami kalwaryjskimi  

8. W dniach 23-24sierpnia br. ( wtorek–środa) będzie organizowana przez 

naszą Parafię autobusowa dwudniowa pielgrzymka do Niepokalanowa. 

Rozpocznie się u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, udamy się do grobu św. 

Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej, w godzinach popołudniowych do 

Niepokalanowa (tam będzie odprawiona Droga Krzyżowa, Msza św. za 

Pielgrzymów i za naszą Parafię). Nocleg w Domu Pielgrzyma i dnia 

następnego przez Gidle i Częstochowę wrócimy do domów. W 

zamówionym autokarze znajduje się ok. 49 miejsc. Serdecznie  zapraszam 

do udziału w naszej parafialnej pielgrzymce 

c.d. Ewangelii  Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: "Mój pan ociąga się z 

powrotem", i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie 

pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go 

ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. 



Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego 

wolą, otrzyma wielką chłostę. 

Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. 

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym 

więcej od niego żądać będą». 

Patron tygodnia – św. Teresa Benedykta 

Św. Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. Urodziła się 12 października 1891 

roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze. 

W 1915 roku złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka 

niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. W 

roku następnym została asystentką Edmunda Husserla we Fryburgu. W 1917 

doktoryzowała się z filozofii z wynikiem "summa cum laude". W swoich badaniach 

wychodząc od filozofii doszła do mistycznego doświadczenia wiary. Szukając prawdy 

znalazła Boga. W 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. W latach 1923-

1931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze. Jeździła także z 

odczytami do Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Szwajcarii. W 1932 roku objęła 

wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze. Reżim hitlerowski, ustawą 

o eliminacji ze stanowisk państwowych osób pochodzenia niearyjskiego, uniemożliwił 

jej dalszą pracę dydaktyczną oraz uzyskanie habilitacji. 14 października 1933 roku 

wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy Benedykty od 

Krzyża. Śluby wieczyste złożyła w 1938 roku. W kilka miesięcy później musiała 

uciekać z Kolonii do karmelu holenderskiego w Echt. W sierpniu 1942 roku zostaje 

aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie 

deportowana do Oświęcimia, gdzie w tydzień później, 9 sierpnia poniosła śmierć w 

komorze gazowej. Pozostawiła po sobie pisma, listy, notatki z filozofii osoby, teologii 

- zwłaszcza przemyślenia dotyczące "wiedzy krzyża". Beatyfikował ją Jan Paweł II w 

1987 roku. Kanonizowana przez Jana Pawła II w Rzymie 11 października 1998 r. 

"Dobrze Jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świętych Pańskich 

za towarzyszy i domowników. Wtedy łatwiej się dźwiga sprawy, <quae sunt super 

terram> [te na ziemi]." 

Humor 

Rosjanie mają swój, jakże różny od japońskiego czy chińskiego, ceremoniał parzenia 

herbaty. Polega on na szukaniu po całym mieszkaniu czystej szklanki. 

- Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 

- A czym Ty ją będziesz karmił synku? 

- Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno karmić... 


