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5. – 11. 08. 2019 

XVIII Niedziela Zwykła  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił 

ze mną spadkiem». 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo 

rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy 

ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 

pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I 

rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe 

moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; 

odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy 

zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga». 

Czytanie z Księgi Koheleta 
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko 

jest marnością. 

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, 

a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest 

marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy 

ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a 

zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest 

marność. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 5. 08. 2019 – Rocznica poświęcenia rzymskiej 
Bazyliki NMP 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Róży Kowol z ok. 86 r. ur., za ++ rodziców, rodzeństwo i + Jana Kowol 

 Wtorek 6. 08. 2019 – Przemienienie Pańskie - Święto 
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o dalsze  

zdrowie i Boże błog. w pew. int. 

11. 30 Ślub i Msza św. Sabina Stach i Łukasz Lebek 

13. 00 Ślub i Msza św. Agnieszka Gogol i Mateusz Raczek 

18. 00 Za + męża Huberta Okos, za ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu 

stron i za ++ z  rodz. oraz pokr. 

 Środa 7. 08. 2019 – św. Sykstusa, pap. i Towarzyszy 
18. 00 Za + siostrę Różę Sowada, braci Leona i Karola, ++ rodziców, krewnych, 

dobrodziejów oraz  za + Elżbietę Tomys i o wszelkie potrzebne łaski dla 

żyjącej Marii Jurczyk 

 Czwartek 8. 08. 2019 – św. Dominka 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Marię Nowak, + męża Ludwika, ich rodziców, dwóch zięciów i całe 

pokr. 

18. 00 Za + Wiktora Kansy, żonę Zofię, za ++ z pokr. Kansy - Ocik - Lax - Pasoń i 

pokr. 

 Piątek 9. 08. 2019 – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m. 
18. 00 Za + Monikę Sbielut w rocznicę śm., męża Jerzego, za ++ rodziców, 

rodzeństwo i teściów 

 Sobota 10. 08. 2019 – św. Wawrzyńca, diakona i m. 
14. 30 Ślub i Msza św. Barbara Radecka i Grzegorz Jania 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Alfonsa Kowol w 11 r. śm., za żomę Krystynę, za ++ z rodz. Kowol - 

Passon  

- Za + matkę Jadwigę Namyślik, brata Manfreda Namyślik i za + Jerzego 

Wieszala  

- Za + matkę Zdzisławę Jura w I r. śm.  

- Za + Leonarda Gerc w I  r. śm., za ++ rodziców Henryka i Franciszkę Groehl 

oraz za ++ rodziców z obu stron   

- Za ++ rodz. Klarę i Bernarda Kulik, córkę, dwóch synów, zięciów, za + 

Juliusza Grüner, jego dwie żony Wiktorię i Jadwigę oraz dwóch synów, córkę 

i zięcia  

- Za ++ rodz. Jana i Urszulę Kempin, za zięcia Andrzeja Gałeckiego i za ++ z 

pokr.  

- Za + Alfreda Dittrych z ok. urodzin oraz za ++ rodziców Annę i Józefa 



 Niedziela 11. 08. 2019 – XIX Niedziela Zwykła 
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Joachima Faltin z ok. 55 r. ur., za żonę Sylwię, córkę Patrycję i w int. całej 

rodziny 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Emilię Krystynę Hyla, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych oraz siostry Laurę i Renatę 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + matkę Annę Kurpierz, + męża Stanisława, za ++ z rodz. Kurpierz - 

Kochanek - Gajecka, pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na remont wieży kościoła. 

Tydzień temu na ten cel wpłynęło 5 397 Zł 74 Gr i 9 Euro  

2. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła    

3. Przedstawiciele naszej Rady Parafialnej przez trzy najbliższe niedziele, tj. 4.08; 

11.08 i 18.08 br. będą rozprowadzali cegiełki na utrzymanie naszego cmentarza  

parafialnego (cena jednej cegiełki to 25 złotych od grobu)    

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy (wtorek) święto Przemienienia 

Pańskiego, (czwartek) św. Dominika, (piątek) św. Teresy Benedykty od Krzyża, 

(sobota ) św. Wawrzyńca  

5. W Sanktuarium w Kamieniu Śląskim obchody ku czci św. Jacka odbędą się w 

dniach  (10 -11sierpnia) sobota i niedziela  

6. Kolekta dzisiejsza jest wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego  

7. W dniach 11- 17 sierpnia Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęca się także 

tych, którzy nie  mogą w niej  uczestniczyć, do duchowego uczestnictwa 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Bracia: 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do 

tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże 

Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, 

lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. 



Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego 

uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu 

poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, 

obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz 

wszystkim we wszystkich jest Chrystus. 

Patron tygodnia: św. Teresa Benedykta 

Św. Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. Urodziła się 12 października 1891 

roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze. 

W 1915 roku złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka 

niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. W 

roku następnym została asystentką Edmunda Husserla we Fryburgu. W 1917 

doktoryzowała się z filozofii z wynikiem "summa cum laude". W swoich badaniach 

wychodząc od filozofii doszła do mistycznego doświadczenia wiary. Szukając prawdy 

znalazła Boga. W 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. W latach 1923-

1931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze. Jeździła także z 

odczytami do Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Szwajcarii. W 1932 roku objęła 

wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze. Reżim hitlerowski, ustawą 

o eliminacji ze stanowisk państwowych osób pochodzenia niearyjskiego, uniemożliwił 

jej dalszą pracę dydaktyczną oraz uzyskanie habilitacji. 14 października 1933 roku 

wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy Benedykty od 

Krzyża. Śluby wieczyste złożyła w 1938 roku. W kilka miesięcy później musiała 

uciekać z Kolonii do karmelu holenderskiego w Echt. W sierpniu 1942 roku zostaje 

aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie 

deportowana do Oświęcimia, gdzie w tydzień później, 9 sierpnia poniosła śmierć w 

komorze gazowej. Pozostawiła po sobie pisma, listy, notatki z filozofii osoby, teologii 

- zwłaszcza przemyślenia dotyczące "wiedzy krzyża". Beatyfikował ją Jan Paweł II w 

1987 roku. Kanonizowana przez Jana Pawła II w Rzymie 11 października 1998 r. 

"Dobrze Jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świętych Pańskich 

za towarzyszy i domowników. Wtedy łatwiej się dźwiga sprawy, ‘quae sunt super 

terram’ [te na ziemi]." 

Edyta Stein 

Humor 

Wywiad z bacą:  

 Baco, jak wygląda wasz dzień pracy?  

- Rano wyprowadzam owce na hale, wyciągam flaszkę i piję...  

- Baco, ten wywiad będą czytać dzieci. Zamiast flaszka mówcie książka.  

- Dobra. Rano wyprowadzam owce, wyciągam książkę i czytam. W południe 

przychodzi Jędrek ze swoją książką i razem czytamy jego książkę. Po południu 

idziemy do księgarni i kupujemy dwie książki, które czytamy do wieczora. Wieczorem 

idziemy do Franka i czytamy jego rękopisy. 


