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XXIII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: 

«Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 

dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, 

czy ma na wykończenie? 

Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, 

zaczęliby drwić z niego: 

"Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". 

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 

wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 

dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? 

Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki 

pokoju. 

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 

uczniem». 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 5. 09. 2016  
7. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, ich synów Konrada i Oswalda, rodziców 

i rodzeństwo 

 Wtorek 6. 09. 2016   
18. 00 Za ++ rodziców Różę i Stefana Gambiec, ++ Hildegardę i Ernesta Styrnol, za 

++ z pokr. Styrnol - Sadlo 

 Środa 7. 09. 2016  - św. Melchiora Grodzieckiego – kapł. i m. 
7. 00 Za + Karola Czaja, za + żonę Gertrudę, zięcia Józefa, ich rodziców i krewnych 

18. 00 Za + Józefa Witola w rocznicę śm., jego ++ rodziców, teściów i za ++ z pokr. 

 Czwartek 8. 09. 2016  - Narodzenie NMP - święto 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Józefa i Jadwigę Okos, ++ rodziców, zięciów, synów, za + Joachima 

Świerc, pokr. i d.op. 

18. 00 Za + Przyjaciółkę Kingę Marny–Janusz 

 Piątek 9. 09. 2016  - św. Piotra Klawera – kapł. 
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Dz. błag. Do B.Op. MBF z podz. za 

łaski, z pr. o zdrowie i  Boże błog. w int. Gabrieli i Ludwika z ok. 15 r. ślubu 

oraz za dzieci 

 Sobota 10. 09. 2016   
7. 00 Za + Antoniego i Pawła Kiełbasa, syna Antoniego, wnuka, szwagierkę i za ++ 

z pokr. 

11. 00 Ślub: Roman Gajda i Małgorzata Gebauer 

15. 00 Ślub: Piotr Szczerba i Patrycja Mikus 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. Do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Waldemara Piechota z ok. 50 r. ur., za żonę Magdalenę, za Marcela, za siostry  

i za ++ rodz.  

- W pew. int. z ok. 37 rocznicy ślubu  

- Dz. błag. Do B.Op. MBF z podz. za odebrane łaski, z pr. o Boże błog. w int. 

Heleny i Gerharda z ok. 30 r. ślubu i za córkę z rodziną  

- Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w int. Marysi z ok. 10 r. ur., za rodziców, 

rodzeństwo, dziadków i w int. całej rodziny  

- Za + matkę Jadwigę Świerc, męża Ludwika oraz za całe pokr.  

- Za + ojca Henryka Adamietz, ++ dziadków Paulinę i Franciszka Adamietz, 

Konstantynę i Józefa Menzel, za + Teresę Urban i za ++ z pokr.  

- Za + Marię Bigiel,  ++ Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk, za ++ Józefa i 

Wiktorię Bigiel, za ++ z pokr. i dusze opuszczone  

- Za ++ Piotra i Martę Piechota, ich synów Pawła, Ditra, Helmuta i Feliksa, 

zięciów Ryszarda i Kazimierza, za ++ z pokr. i d.op. 

 

 



 Niedziela 11. 09. 2016 – XXIV Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ rodz. Klarę i Bernarda Kulik, dwóch synów, córki, zięcia i za ++ z rodz. 

Grüner 

10. 30 - W int. nowożeńców Małgorzaty i Romana, za rodziców, rodzeństwo, gości 

weselnych i za ++ z obu stron  

- Za roczne dziecko Malwinę Ocik, za rodziców, dziadków i chrzestnych o 

Boże błog. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + ojca Wilhelma Pasoń, żonę Annę, siostrę, szwagra, za + Pawła 

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

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za ostatnią kolektę parafialną na malowanie 

naszego kościoła. Na ten cel parafialny wpłynęło 4.009 Zł. 13 Gr. i 10,07 

Euro oraz za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

2. W tym tygodniu przypada wspomnienie obowiązkowe: w czwartek święto 

Narodzenia NMP. Tradycyjnie błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion  

3. W niedzielę 11 września w kościele WMSD (Opole ,ul. Drzymały 1a) o 

godz. 14.00 pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich  

4. Na Górze św. Anny w dniach 8 -11 września (czwartek – niedziela) 

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi  

5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii i 

Seminarium Duchownego, a w przyszłą niedzielę 11 września zbiórka do 

puszek na Wydział Teologiczny w Opolu 

Patron tygodnia – św. Melchior Grodziecki 

Św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik. Urodził się w szlacheckiej rodzinie 

herbu Radwan, w Cieszynie w 1582 roku. Po skończeniu szkoły średniej u jezuitów w 

Wiedniu wstąpił do tegoż zgromadzenia. Po nowicjacie odbył praktykę nauczycielską 

w kolegium jezuickim w Brnie, a potem w Kłodzku. W 1614 roku przyjął święcenia 

kapłańskie. Został mianowany kaznodzieją w Pradze, a następnie kapelanem 

wojskowym w Koszycach. Podczas prześladowania katolików w Czechach, kiedy 

Koszyce zajęło wojsko Jerzego Rakoczego, pochwycono św. Melchiora oraz dwu 

innych kapłanów. Poddany okrutnym torturom, poniósł męczeńską śmierć 7 września 

1619 roku razem ze Stefanem Pongraczem, Węgrem, jezuitą i Markiem Kriżem, 

Chorwatem, kononikiem ze Strzygonia. Pochowano ich w okolicy Koszyc, następnie 

przeniesiono do kościoła sióstr urszulanek w Tyrnawie. Beatyfikowani przez Piusa X 

(1905). Męczenników kanonizował Jan Paweł II w 1995 roku. 

Patron archidiecezji katowickiej. 



W IKONOGRAFII męczennicy przedstawiani są w szatach jezuickich. 

 

List do Filemona 

Najdroższy:  

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa 

proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. 

Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. 

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w 

kajdanach noszonych dla Ewangelii. 

Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn 

był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, 

już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim 

jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. 

Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. 

 

Księga Mądrości 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? 

Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, 

bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a 

któż wyśledzi to, co jest na niebie? 

Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha 

swego? 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, 

i wybawiła ich Mądrość. 

 

Humor 

Spotkało się dwóch kolegów po długim czasie. 
- Jak żyjesz? Co dobrego u Ciebie? Opowiadaj! 
- Co tu mówić...? Pcha się tą biedę! 
- Żartujesz?! O jakiej biedzie ty mówisz? Zawsze ci się układało! 
- Ale w małżeństwie mi się nie układa. 
- Nie wierzę, przecież na uczelni świata poza sobą nie widzieliście! 
- Na uczelni tak! A teraz mam podejrzenie, że mnie zdradza. 
- Dlaczego tak myślisz? 
- Już ci to wytłumaczę! Mam taką pracę, że ciągle muszę zmieniać miejsce 
zamieszkania. Trzy lata w Lublinie, dwa w Stargardzie, dwa w Kamieniu Pomorskim, 
trzy w Poznaniu i teraz znowu Warszawa. 
- No i co z tego? Przecież jeździcie razem! 
- Tak! Tylko, że w tych wszystkich miejscach, przesyłki do domu przynosił ten sam 
listonosz! 


