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3. – 9. 09. 2018 

XXII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z 

Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to 

znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się 

tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą 

z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które 

przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń 

miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie 

postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale 

czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie 

Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i 

zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z 

wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 

cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 

głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 3. 09. 2018 – św. Grzegorza Wielkiego, pap. i 

dra K. – Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i 

Katechetycznego 
17. 00 Okazja do spowiedzi św. z ok. Nowego Roku Szkolnego 

18. 00 - O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. w int. wszystkich uczących się ze 

szkoł podstaw. i średnich, za rodziców, pedagogów, nauczycieli i katechetów. 

Po Mszy św. poświęcenie tornistrów, książek i przyborów dzieci z klas 

pierwszych  

- Za + Jadwigę Pęczkowską w kolejną rocznicę śmierci 

 Wtorek 4. 09. 2018  

18. 00 Za + męża i ojca Józefa Witola, synów Benjamina i Huberta, za ++ dziadków 

z obu stron i pokr.      

 Środa 5. 09. 2018  

18. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, ich synów Konrada i Oswalda, synową 

Marię, za ++ rodziców, rodzeństwo i krewnych 

 Czwartek 6. 09. 2018 – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i liczne powołania do służby Bożej  

- Za + ojca Wilhelma Passoń, żonę Annę, córkę Elfrydę, zięcia Edwarda, 

Pawła Ciechanowskiego, pokr. i d.op. 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 Za ++ rodz. Józefa i Emilię Joszko, za ++ dziadków Joszko – Tatura 

 Piątek 7. 09. 2018 – św. Melchiora Grodzieckiego – I pt m-ca 

7. 00 - Do NSPJ za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i naszych 

Chorych  

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

int. Cecyli Kwestarz z ok. 89 r. ur. i za + męża Tadeusza Kwestarz 

18. 00 Za ++ rodz. Jadwigę i Piotra Okos, za ++ córki, synów, zięciów i za + 

Joachima Świerc 

 Sobota 8. 09. 2018  - Narodzenia NMP - Święto 

7. 00 Za ++ Antoniego, Anastazję i Pawła Kiełbasa, synów Antoniego i Paula, 

synową Magdalenę, zięcia Alfonsa, wnuka Huberta i za ++ z pokr. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do BOp. MBNP z podz. za łaski w int. Adeli i Józefa Gambiec w 

35 r. ślubu oraz w int. syna, synowej, wnuczki i za chrzestnicę Katarzynę z ok. 

25 r. ur.  

- Za ++ rodz. Hildegardę i Ernesta Styrnol, za ++ z pokr. Sadlo - Styrnol, za 

++ rodz. Stefana i Różę Gambiec oraz za ++ z pokr. Wicher – Gambiec  



- Za ++ rodz. Eligię i Franciszka Bienias, siostrę, braci, bratową i szwagra 

oraz d.op.  

- Za + Bronisława Królikowskiego w 7 r śm., za + Danutę Królikowską, za ++ 

Michalinę Bakulińską oraz za Annę i Kazimierza Dereń  

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

Józefa Bigiel, za ++ krewnych i dusze czyśćcowe  

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

zięciów Ryszarda i Kazimierza oraz za ++ z pokr.  

- Za + męża Stanisława Stojanowskiego w 2 r. śm.  

- Za + Teresę Żuk w 30 dz. po śm.  

- Za + Leonarda Groehl w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 9. 09. 2018 – XXIII Niedziela Zwykła – Dożynki 

Parafialne 

8. 00 Za + ojca Romana Roczek w rocznicę śm., rodz. Ożuk - Kieljan, ++ teściów 

Roczek, za + Urszulę Kieljan, pokr. i d.op. 

10. 30 Z podziękowaniem za tegoroczne plony i zbiory, za naszych Rolników i 

Gospodarzy, za Wasze rodziny i za wszelkie otrzymane łaski 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do BOp. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Barbary i Grzegorza Dziedzic z ok. 5 r. ślubu, za Wiktora oraz rodziców z obu 

stron 

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Leona Wielkiego (poniedziałek), 

św. Narodzenia NMP (sobota) - tradycyjnie błogosławieństwo ziarna siewnego i 

nasion, na Mszy św. porannej  

3. W poniedziałek rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Zapraszam uczących się 

do sakramentu pokuty, by pojednani z Bogiem rozpocząć nowy rok edukacji. 

Zachęcam by w tej Mszy św. uczestniczyli także  rodzice i  nasi nauczyciele  

4. Przeżywamy w tym tygodni pierwszy czwartek i piątek miesiąca  

5. W piątek od 9.00 odwiedziny chorych  

6. W przyszłą niedzielę  (9 września) pielgrzymka srebrnych jubilatów 

małżeńskich. Kościół seminaryjno–akademicki  pw. św. Jadwigi Śląskiej w 

Opolu, ul. Drzymały 1 godz. 14.00  

7. Dziś kolekta na Seminarium Duchowne, a w przyszłą niedzielę  (9 września) 

zbiórka do puszek na Wydział  Teologiczny w Opolu 

 



Patron tygodnia – błogosławione dziewice 

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. 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 
Bracia moi umiłowani: 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca 

świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas 

przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić 

dusze wasze. 

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 

samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i 

wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym wpływami 

świata. 


