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XXII Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Mateusza
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.
„Myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki”

Kiedy Pan zachęca człowieka, który chce iść za Nim, by wyrzekł się samego siebie,
uważamy, że Jego przykazanie jest trudne i ciężko go słuchać. Ale jeśli Ten, który
nakazuje, pomaga nam je wypełnić, jego przykazanie nie jest ani trudne, ani
uciążliwe... Także inne słowo, które wypowiedział Pan, jest prawdziwe: „Jarzmo moje
jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,30). Miłość bowiem łagodzi uciążliwy
wydźwięk tych zaleceń. Znamy wszelkie cuda, jakich może dokonać miłość... Jakich
trudów ludzie nie wycierpią, jakich niegodziwych i nieznośnych warunków życia nie
znoszą, by wreszcie posiąść przedmiot ich miłości!... Dlaczego dziwić się, że ten, kto
miłuje Chrystusa i chce iść za Nim, wyrzeka się samego siebie, by Go kochać?
Ponieważ, jeśli człowiek gubi się, kochając samego siebie, to powinien bez wątpienia
odnaleźć się, zapierając się siebie.

Intencje mszalne
Poniedziałek 4. 09. 2017
17. 00 Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży z ok. rozpoczęcia Roku Szkolnego
18. 00 - O Boże błog. i dary Ducha św. dla wszystkich uczących się: za rodziców,
nauczycieli i dzieci ze szkół podstawowych i średnich
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. rodziny Pietruszka

Wtorek 5. 09. 2017
7. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, synów Konrada i Oswalda, synową
Marię, rodziców, rodzeństwo i d.op.
18. 00 Za + ojca Wilhelma Passoń, matkę Annę, córkę, zięcia, dziadków i za ++ z
pokr. oraz d.op.

Środa 6. 09. 2017
18. 00 Za + Elfrydę Lyra, za ++ rodziców Lyra – Okos i za + Jana Okos, pokr. i d.op.

Czwartek 7. 09. 2017 – św. Melchiora Grodzieckiego, I czw. m-ca
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 - O nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne
- Za ++ rodz. Jadwigę i Piotra Okos, ++ córki, synów, zięciów i za + Joachima
Świerc oraz d.op.
17. 00 Godzina Święta
18. 00 Do B. Op. MB Fatimskiej, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i
Boże błog. w rodzinie Sceplik

Piątek 8. 09. 2017 – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
18. 00 Za + męża Józefa Witola w rocznicę śm., jego syna Benjamina, za ++
rodziców z obu stron i za ++ z pokr.

Sobota 9. 09. 2017 - św. Piotra Klawera, kapłana
7. 00 Za ++ Anastazję i Pawła Kiełbasa, synów Antoniego i Paula, synową
Magdalenę, wnuka Huberta i za ++ z pokr.
14. 00 Ślub i Msza św. Emil Al – Badri i Aleksandra Hojzler
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. Cecyli i Józefa Czura z ok. 60 r. ślubu i za córki z rodzinami
- Za ++ rodz. Annę i Pawła Świerc, + syna, córki oraz ich mężów i d.op.
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże
błog. w int. Agnieszki i Krzysztofa Okos w 10 r. ślubu, za synów i całą
rodzinę
- Za + Bronisława Królikowskiego w 6 r. śm., + matkę Danutę Królikowską,
za + Michalinę Bakulińską oraz za ++ Annę i Kazimierza Dereń

- Za + Marię Bigiel, ++ Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk, za ++ Wiktorię i
Józefa Bigiel oraz za ++ krewnych
- Za ++ rodz. Martę i Piotra Piechota, ich synów Pawła, Ditra, Helmuta i
Feliksa, zięciów Ryszarda i Kazimierza oraz za ++ krewnych z rodziny
- Za ++ Eligię i Franciszka Bienias, + córkę, synową, synów, zięciów i wnuki
- Za ++ z rodziny Kasperek - Linkert - Kornek - Lazar i d.op.
- Za + Feliksa Piechota w 10 r. śm., za ++ rodzeństwo, rodziców z obu stron i
d.op.
- Za + Edmunda Marny w dniu urodzin, za ++ rodzeństwo i rodziców
- Za + Stanisława Stojanowskiego w I r. śm.

Niedziela 10. 09. 2017 – Dożynki Parafialne
8. 00 Za ++ Cecylię i Wiktora Okos, ++ dziadków Okos - Sowórka – Kijowski oraz
++ z pokr.
10. 30 UROCZYSTA SUMA DOŻYNKOWA: Dz. błag. do B.Op. MBNP w int.
Naszych Rolników i Gospodarzy, za ich rodziny z podziękowaniem za
tegoroczne plony i zbiory oraz wszelkie Boże błogosławieństwo
16. 00 Nieszpory dożynkowe
16. 30 Za + Jadwigę Świerc, męża Ludwika, za ++ z pokr. Świerc - Maniok i d.op

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za kolektę parafialną na obraz „Ostatniej Wieczerzy”. Wpłynęło
3.736 Zł. i 35 Gr. oraz 20 Euro i za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby
Kurii i Seminarium Duchownego
2. W tym tygodniu przypada święto Narodzenia NMP. Tradycyjnie poswięcenie
ziarna siewnego i nasion
3. W pierwszy czwartek zapraszam na Godzinę Św. na godz. 17.00
4. Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 4 września o
godz. 18.00. Spowiedź św. od godz. 17.00. Po Mszy św. poświęcenie tornistrów
i przyborów szkolnych uczniom z klas pierwszych
5. W przyszłą niedzielę (10 września) pielgrzymka srebrnych jubilatów
małżeńskich - kościoł WMSD w Opolu ul. Drzymały 1, godz. 14.00
6. W niedzielę 10 września zbiórka do puszek przed kosciołem na Wydział
Teologiczny w Opolu
7. W sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej zebranie Marianek
8. Naszych Rolników proszę o przygotowanie kościoła na tegoroczne dożynki
9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 3 września o godz. 17.00 na mecz pomiędzy
Groszmalem a liderem ligi okręgowej GKS Głuchołazy

Patron tygodnia – Siostry ze zgromadzenia
nazaretanek
1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku (obecnie Białoruś) poniosło śmierć męczeńską z rąk
nazistów 11 sióstr ze zgromadzenia nazaretanek. Swoje życie złożyły w ofierze za
aresztowanych członków polskich rodzin i za kapłana. Ich beatyfikacji dokonał 5
marca 2000 r. Jan Paweł II.
Pierwsze siostry przybyły do Nowogródka we wrześniu 1929 r. Zajęły się tam
wychowaniem religijnym i edukacją dzieci i młodzieży. Najpierw założyły internat,
następnie szkołę powszechną. Otwarte na potrzeby ludzi w czasie pokoju, tym bardziej
gorliwie służyły innym podczas okupacji wojennej. Po zajęciu tych ziem przez
Niemców nastąpiła masowa eksterminacja mieszkającej tam ludności żydowskiej oraz
Polaków. 18 lipca 1943 r. Niemcy aresztowali ponad 120 osób. Nazaretanki ze
wspólnoty Chrystusa Króla w Nowogródku podjęły wówczas decyzję o ofiarowaniu
swego życia w zamian za przeznaczonych na rozstrzelanie Polaków. Wobec swojego
kapelana gotowość poniesienia ofiary zadeklarowała w imieniu sióstr błogosławiona
Maria Stella. Większość z aresztowanych wywieziono ostatecznie na roboty do
Rzeszy. Zagrożony egzekucją był jednak jedyny kapłan w tej okolicy, ks. Aleksander
Zienkiewicz. Siostry ponowiły swą gotowość do oddania życia w jego obronie,
mówiąc: „Ks. Kapelan jest bardziej potrzebny ludziom niż my, toteż modlimy się teraz
o to, aby Bóg raczej nas zabrał niż Księdza, jeśli jest potrzebna dalsza ofiara.”
31 lipca 1943 r. wieczorem siostry otrzymały wezwanie na komisariat. Tego samego
dnia siostry zostały wywiezione za miasto. Nie mogąc znaleźć dla nich miejsca na
egzekucję, okupanci zabrali siostry z powrotem na komisariat i zamknęli w jego
piwnicach. Następnego dnia, w niedzielę, 1 sierpnia 1943 r., rozstrzelali je w lesie
nieopodal miasta. Najstarsza z sióstr (bł. Maria Stella) miała 55 lat, najmłodsza - 27.
Zarówno ks. Zienkiewicz, jak i pozostali uwięzieni ocaleli.

Humor
Mężczyzna postanowił pozbyć się kota. Zapakował go w koszyk i wytargał do innej
dzielnicy. Zadowolony, że pozbył się problemu, wraca do domu - kot już tam jest.
Niezrażony, na drugi dzień wywozi kota za miasto i szybciutko leci do domu. W domu
zastaje kota. Myśli sobie: "Uparta zaraza".
Nazajutrz wywozi kota krętymi drogami 100 kilometrów od miasta. Po niedługim
czasie dzwoni do domu:
- Jest kot? - pyta żony.
- Jest.
- To dawaj go do telefonu, bo nie wiem jak do domu wrócić...

