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9. – 15. 09. 2019 

XXIII Niedziela Zwykła  

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś 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 dźwiga 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 położył fundament, a nie zdołałby 

wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął 

budować, a nie zdołał wykończyć”. 

Albo jaki 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 

dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy 

tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 

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

moim uczniem». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 9. 09. 2019 – św. Piotra Klawera, kapłana 

7. 00 Za ++ Jadwigę i Piotra Okos, za ++ córki, synówi i zięciów oraz za + 

Joachima Świerc i d.op 

12. 00 Ślub i Msza św. Karolina Wicher i Matis Eder 

18. 00 O Boże błog. i zdrowie w rodzinie Pietruszka 

 Wtorek 10. 09. 2019 – św. Łukasza 

18. 00 Za + matkę Jadwigę Świerc w 10 r. śm., za + męża Ludwika i za całe 

pokr. 

 Środa 11. 09. 2019  

7. 00 Za + Marię Buchta z ok. urodzin, za ++ rodziców i rodzeństwo oraz dusze 

czyśćcowe 

18. 00 Za + męża Józefa Witola, synów Benjamina i Huberta, ++ rodziców, 

dziadków z obu str. 

 Czwartek 12. 09. 2019 – Najświętszego Imienia Maryi 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Huberta, Jana i Kazimierza, za ++ z rodz. i dusze czyśćcowe 

18. 00 Za ++ z rodzin Laxy – Szwalbe, pokr. i d.op. 

 Piątek 13. 09. 2019 – św. Jana Chryzostoma – Dzień Fatimski 

7. 00 Do MB. Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów kościoła i 

za Chorych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Dz. błag. do B.Op. MBF z 

podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Barbary i Rafała 

Kuczyńskich z ok. 25 r. małżeństwa, za dzieci Karolinę i Kamila oraz w int. 

całej rodziny  

- Za + Cecylię Janikula w I r. śm., za + męża Aleksandra, za ++ z obu stron i 

pokr. 

18. 30 Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (kl.III) 

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MB FATIMSKIEJ (z czytaniem zalecek) 

 Sobota 14. 09. 2019 – Podwyższeni Krzyża Św. - Święto 

16. 00 Ślub Aleksandra Poskart i Paweł Buśko 

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. rodziny Franczyk z prośbą o potrzebne łaski  

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

Katarzyny i Dominika Lewandowskich z ok. 10 r. ślubu, za dzieci, rodziców, 

rodzeństwo i za całą rodzinę  

- Za + ojca Jerzego Rock, żonę Helenę, córkę Marię i ++ dziadków z obu str.  

- Za + matkę Elżbietę Kindler, + ojca Pawła, brata Henryka, bratową Teresę, 

pokr i d.op.  



- Za + Stanisława Pomietło w 26 r. śm., za ++ z rodz. Kowalik – Pomietło – 

Dymowicz - Owsiany, pokr. i d.op.  

- Za + Wiesława Wesoły w I r. śm. i za ++ rodziców   

- Za + męża Stanisława Stojanowskiego w 3 r. śm., za ++ teściów Eugeniusza 

i Annę Stojanowskich  

- Za + męża Helmuta Piechota w rocznicę śm., za ++ rodziców, rodzeństwo i 

++ z pokr.  

- Za ++ Marę i Piotra Piechota, synów Pawła, Ditra, Helmuta i Feliksa, zięcia  

Ryszarda Kazimierza i za całe pokr. 

 Niedziela 15. 09. 2019 – XXIV Niedziela Zwykła 

Dożynki Parafialne 

8. 00 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Wiesława Długosz z ok. 70 r. ur., za żonę, córki, zięcia i wnuki oraz za ++ 

rodziców Stanisławę i Mieczysława Długosz  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Rity w int. Hildegardy Miemiec z ok. 90 r. 

ur., za dzieci, wnuki, prawnuki i za + męża Gerharda 

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

Gospodarzy, za Wasze rodziny prosząc o dalsze Boże błog. 

13. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Norberta i Marii Sceplik z ok. 60 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, za wnuki i 

prawnuki 

16. 00 Nieszpory 

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

Joanny i Romana Wąchała z ok. 35 r. ślubu i za dzieci z rodzinami 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła    

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (piątek) św. Jana Chryzostoma, 

(sobota) Święto Podwyższenia Krzyża Św. - uroczystość patronalna katedry 

opolskiej  

3. W piątek DZIEŃ  FATIMSKI. ZAPRASZAM NA NABOŻEŃSTWO 

FATIMSKIE O GODZ. 20.00  

4. Od niedzieli do wtorku (15-17 IX) triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. 

Stanisława Kostki  

5. W przyszłą niedzielę (15.IX) pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich, 

kościół seminaryjny na ul. Drzymały 1, godz. 14.00  

6. Góra św. Anny: czwartek - niedziela (12-15) uroczystości odpustowe ku czci 

Podwyższenia Krzyża Św. z obchodami kalwaryjskimi   

7. Dziś zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu 



Czytanie z Księgi 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 namiot obciąża rozum pełen myśli. 

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

któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, 

nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego? 

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

zostali ocaleni przez Mądrość. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona 

Najdroższy: 

Ja, 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, które noszę dla Ewangelii. 

Jednakże postanowiłem nie czynić 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 i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, 

przyjmij go jak mnie. 

Patron tygodnia: św. Albert, bp 

Św. Albert, biskup, patriarcha Jerozolimy (1149-1214). Urodził się w okolicach 

Vennes (Francja). Piastował urząd generała zakonu w zgromadzeniu kanoników 

regularnych. W 1184 roku został biskupem. Pośredniczył w sporze między 

Klemensem III a Fryderykiem i Barbarossą. Doprowadził także do pokoju walczące ze 

sobą miasta Parmę i Piacenzę, później Mediolan i Pawie. W 1204 wybrano go 

patriarchą Jerozolimy. Jednocześnie pełnił urząd legata Stolicy Apostolskiej w Ziemi 

Świętej. Rezydował w Akce. Podejmował działalność na rzecz pokoju, doprowadził 

do zgody między królem Cypru a Jerozolimy, między królem Armenii a książętami 

Trypolisu, między templariuszami a królami Cypru i Armenii. Starał się ulżyć doli 

jeńców. Skodyfikował obyczaje mnichów z góry Karmel, dając podwaliny pod rozwój 

powstającego zakonu. W czasie procesji, 14 września 1214 roku, został 

zasztyletowany przez mnicha, którego złożył z urzędu. Odbiera cześć w diecezji 

Vercelli, w zakonach kanoników regularnych i karmelitów. 


