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17. – 23. 09. 2018 

XXIV Niedziela Zwykła 

Dzień Środków Społecznego Przekazu 

 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z 

proroków». 

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby 

nikomu o Nim nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony 

przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech 

dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na 

swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku». 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś 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 

powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 17. 09. 2018 – św. Roberta Belarmina, bpa i dra K. 

18. 00 Za + matkę Elżbietę Kindler w 10 r. śm., za + ojca Pawła, + syna Henryka, 
synową Teresę, za ++ z pokr. i d.op. 

 Wtorek 18. 09. 2018 św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona 
Polski 

18. 00 Za + ojca Mieczysława Kieljan w I r. śm., za żonę Irenę Kieljan, za ++ rodz. 
Kieljan - Małeckich 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VI. SP 

 Środa 19. 09. 2018 – św. Januarego, bpa i m. 
18. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. rodz. 

Wicher 

 Czwartek 20. 09. 2018  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. do BOp. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i  
Boże błog.w int. rodz. Orlik i za dzieci z rodzinami 

 Piątek 21. 09. 2018 – św. Mateusza, Ap. i Ew. 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

Za + matkę Ernę Pietruszka, jej męża Jerzego i za ++ krewnych Pietruszka –
Kurpierz oraz d.op. 

18. 30 Katecheza dla kl. III 

 Sobota 22. 09. 2018   
7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Klik, ich rodziców i za ++ z pokr. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  
- Dz. Błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 
Boże błog. w int. Rajnarda Jambor z ok 75 r. ur., za żonę i synów z rodzinami  
- Za + Pawła Labisz, za ++ z pokr. Labisz i d.op.  
- Za ++ rodz. Mieczysława i Stanisławę Długosz, za ich rodziców, 
rodzeństwo, krewnych i d.op.  
- Za + Teresę Sieroń w 30 dz. po śm.  
- Za + Edeltrudę, syna Józefa, rodziców z obu stron, za ++ z rodz. Pielenia –
Wicher  
- Za + Mirosłwa Kałabuń w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 23. 09. 2018 – XXV Niedziela Zwykła  
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Rafała Wilczek z ok. 30 r. ur. 

10. 30 - Za ++ rodz. Annę i Józefa Kotula, za +  ciocię Angelę Smolin i pokr.   
- Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. z 
ok. urodzin i w int. całej rodziny Nogosek 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Elżbiety i Władysława Jasińskich z ok. 75 i 80 rocznicy urodzin oraz za córki 
z rodzinami 

  



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła i raz jeszcze dziękuję naszym 

Rolnikom i Gospodarzom za piękne przygotowanie DOŻYNEK  

PARAFIALNYCH i za wszelkie dary na stół plebański  

2. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Stanisława Kostki (wtorek), św. 

Mateusza (piątek)  

3. W dzisiejszą niedzielę pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich w kościele 

seminaryjno – akademickim, ul. Drzymały 1, godz. 14.00  

4. Na Górze św. Anny 23 września Dożynki Diecezjalne o godz. 11.00  

5. Podziękowanie za  zbiórkę do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. Na ten 

wpłynęło 314 PLN i 70 GR  

6. Przyszła kolekta jest wyznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i 

konserwację zabytków sakralnych  

7. W sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej zebranie Marianek  

8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 16 września o godz. 16.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a Zielonymi Ligota Tułowicka 

Patron tygodnia – św. Stanisław Kostka 

Św. Stanisław Kostka, kleryk, urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na 

Mazowszu. Był synem kasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem 

został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem 

religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał 

Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Stanisław pragnął wstąpić do 

zgromadzenia jezuitów, ale nie mógł liczyć na pozwolenie rodziców. W sierpniu 1567 

roku pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii (ok. 650 

km) i zgłosił się do św. Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie św. 

Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Swoim 

wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. 

Mając 18 lat złożył śluby zakonne. 

Zmarł w sierpniu 1568 roku, przepowiedziawszy swoją śmierć. Kult zrodził się 

natychmiast i spontanicznie. Beatyfikowany w 1670 roku. Kanonizowany przez 

Benedykta XIII (1726). Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na 

Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, 

archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, 

Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; studentów oraz nowicjuszy jezuickich, a także 

polskiej młodzieży. 

Św. Stanisławowi przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod 

Chocimiem w 1621 roku. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława w 

obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał 

orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651). 



W IKONOGRAFII przedstawiany jest św. Stanisław Kostka w stroju jezuity. Jego 

atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska 

pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec. 

Pokój św. Stanisława w dawnym rzymskim nowicjacie zamieniono na kaplicę. Piotr 

Le Gros wykonał piękną rzeźbę Świętego, który leży na łożu śmierci. Nad nim obraz 

Matki Bożej rzucającej ku niemu róże. 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie 
spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? 

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a 
ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie 
dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i 
wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. 

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę 
swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet 
mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed 
zniewagami i opluciem. 
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz 
moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 
Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy 
razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! 
Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? 

Humor 

W Rosji pszenica rośnie jak słupy telegraficzne. Miejscami nawet rzadziej. 
 
Pukanie do drzwi. Otwiera pani domu, za rogiem żebrak. 
- A czego wam trzeba, dobry człowieku?! 
- Kawałek chleba, szanowna pani, gdyby się znalazł, byłbym nad wyraz 
zobowiązany... 
- Ach, dobry człowieku, macie szczęście! Mieliśmy dzisiaj małą uroczystość i sporo 
tortu zostało! 
- Ależ! Szanowna pani zbyt łaskawa! Tylko chleba kawałek! 
- Ach, dobry człowieku! To żaden kłopot! 
Pani domu przynosi spory kawał tortu i z dumą wręcza go żebrakowi. Chcąc nie 
chcąc, przyjmuje i pod nosem szepcze: 
- Cholera! Jak mam denaturat przez to dziadostwo przesączyć? 

Goście dzielą się na dwie kategorie: na tych, którzy chcieliby wyjść jak najwcześniej i 
na tych, którzy chcieliby zostać jak najdłużej. 
Zazwyczaj to żona i mąż. 


