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XXII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

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». 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 29. 08. 2016 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 
7. 00 Za + Zdzisława Szymański w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 30. 08. 2016   
18. 00 Za ++ Franciszkę, Edmunda, Pawła i Stefana Jończyk, Norberta Ozimek, 

Bronisławę i Franiszka Wolny, za ++ krewnych i d.op. 

 Środa 31. 08. 2016   
18. 00 Za ++ Jadwigę i Piotra Datko, ich syna Gerharda, zięciów Huberta i 

Franciszka oraz d.op. 

 Czwartek 1. 09. 2016  - bł. Bronisławy, dz. – I czw. m-ca 

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - W int. nowych powołań kapłańskich i zakonnych  

- Za + brata Zdzisława Góra i d.op. 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. z ok. rozpoczęcia roku edukacji 

17. 00 Godzina św. 

18. 00 Msza św. z ok. rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego w int. wszystkich 

uczących się, za Rodziców i Nauczycieli 

 Piątek 2. 09. 2016  - I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, za Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i 

naszych Chorych 

18. 00 Za + żonę Mieczysławę Łabaza i za + syna Pawła   

 Sobota 3. 09. 2016  - św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dra K. -  

I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Dobrodziejów 

14. 00 Ślub:  Skopowski Paweł i Anna Mazur 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

int. Kazimierza z ok. 70 r. ur., za żonę, dzieci i w int. całej rodziny  

- Za + ojca Wiktora Okos w I r. śm., za matkę Cecylię Okos i za ++ z pokr.  

- Za ++ Franciszka i Eligię Bienias, córkę, synów, synową, zięciów i pokr. 

oraz d.op.  

- Za + Henryka Kozak w 8 r. śm., jego syna Wiesława w 18 r. śm., za ++ 

rodziców i teściów, ++ braci Jana i Andrzeja oraz za ++ z pokr.  

- Za + Józefa Szyndler, żonę Wiktorię, czterech synów i d.op.  

- Za + Bronisława Królikowskiego w 5 r. śm., za + Danutę Królikowską, ++ 

rodziców i d.op.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski,  z pr. o zdrowie i boże błog. w 

int. syna Jana z ok. 50 urodzin, za jego rodzinę, rodzeństwo, o zdrowie dla 

matki i za + ojca 

   



 Niedziela 4. 09. 2016 – XXIII Niedziela Zwykła  

Dożynki Parafialne 
8. 00 Dz. błag. Do B.Op. MBNP w int. Gerharda Miemiec z ok. 90 r. ur., za żonę  

Hildegardę i za dzieci z rodzinami 

10. 30 Dz. błag. w int. naszych Rolników i Gospodarzy, za Wasze Rodziny z 

podziękowaniem za tegoroczne plony i zbiory oraz za wszelkie Boże błog. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Edmunda Nowicki w 15 r. śm, jego ++ rodziców, teściów i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: wspomnienie obowiązkowe Męczeństwa św. 

Jana Chrzciciela (poniedziałek), bł. Bronisławy, patronki diecezji opolskiej 

(czwartek) i św. Grzegorza Wielkiego (sobota)  

2. W czwartek od 17.00 okazja  do spowiedzi św. przed rozpoczęciem roku 

szkolnego  

3. Przeżywamy także pierwszy czwartek (Godzina Święta w intencji powołań 

kapłańskich o godz. 17.00),  piątek i sobotę miesiąca  

4. W czwartek na Mszę św. szkolną rozpoczynającą  nowy rok nauki 

zapraszam uczniów a także naszych nauczycieli, którzy pracują w naszej 

szkole, jak również rodziców. Po Mszy św. poświęcenie tornistrów i 

przyborów szkolnych  pierwszoklasistów  

5. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

6. W niedzielę 4 września w kościele WMSD (Opole, ul. Drzymały 1a) o 

godz. 14.00 pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich  

7. W przyszłą niedzielę 4 września kolekta wyznaczona na potrzeby Kurii i 

Seminarium Duchownego  

8. Bardzo proszę naszych gospodarzy aby tradycyjnie na dożynki 

przygotowali naszą świątynię  

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 28 sierpnia o godz. 14.00 na pierwszy w 

tym sezonie na naszym stadionie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a 

Victorią Żyrowa 

Patron tygodnia – św. Jan Chrzciciel 

Św. Jan Chrzciciel, wiedziony łaską Bożą, spędził większość życia na pustyni. Kiedy 

miał trzydzieści lat, ukazał się światu na brzegach Jordanu i - jak mówi Ewangelia św. 

Łukasza - "głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" (Łk 3, 3). Kiedy Pan 



Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, ten dał ludowi świadectwo o Nim w słowach: "Oto 

Baranek Boży, który gładzi grzechy świata..." (J 1, 29). 

Za swoją działalność św. Jan Chrzciciel poniósł śmierć męczeńską. Herod Antypas, 

syn Heroda Wielkiego, zabójcy Młodzianków, był wtedy tetrarchą Galilei. To jego 

Pan Jezus nazwał "lisem" (Łk 13,31). To on sądząc naszego Zbawcę, "na pośmiewisko 

kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata" (Łk 23, 11). Żona Heroda była 

córką Aretasa IV, króla Arabii. Herod porzucił ją i wbrew prawu żydowskiemu 

połączył się z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata Filipa. Św. Jan śmiało i 

otwarcie napominał i karcił Heroda za ten kazirodczy związek. Wskutek tego Herod 

kazał go uwięzić. Herodiada jednak pragnęła, by go zgładzono. Skorzystała z okazji 

do zemsty, kiedy w dniu urodzin Heroda wydano wielką ucztę, podczas której pięknie 

tańczyła Salomea, córka Herodiady. Spodobała się ona wielce Herodowi, przysiągł 

więc że spełni każdą jej prośbę. Za radą matki dziewczyna zażądała głowy św. Jana. 

Herod zasmucił się tym żądaniem, gdyż darzył św. Jana Chrzciciela dużym 

szacunkiem, ale - jak czytamy w Ewangelii św. Marka "przez wzgląd na przysięgę i na 

biesiadników nie chciał jej odmówić" (Mk 2,26). Posłał więc kata i "polecił przynieść 

głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją 

dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce" (Mk 6, 26-28). Śmierć św. Jana miała 

miejsce na rok przed śmiercią Chrystusa. 

 

List do Hebrajczyków 

Bracia:  

Bracia: Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do 

ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, 

którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. 

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem 

niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, 

do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi 

wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, pośrednika Nowego 

Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. 

 

Humor 

Przyjechał ze wsi dziadek i rodzina wysłała go do teatru. 

- No i jak, podobało się dziadkowi w teatrze? 

- Bardzo mi się podobało a najbardziej na końcu, kiedy dawali płaszcze! Wziąłem 

trzy... 


