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16. – 22. 09. 2019 

XXIV Niedziela Zwykła  

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 

słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 

grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 

dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze 

z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: 

„Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, 

który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 

potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 

światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, 

sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, 

którą zgubiłam”. 

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego 

grzesznika, który się nawraca». 

 

 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 16. 09. 2019 – św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 

18. 00 Za + Kazimierza Elceser w I r. śm. 

 Wtorek 17. 09. 2019 – św. Roberta Bellarmina, bpa i dra K. 

18. 00 Za + Lidię Okos w 9 r. śm., za ++ rodz.  Ritę i Gintera, pokr. i d.op. 

 Środa 18. 09. 2019 – św. Stanisława Kostki 

7. 00 Za + Macieja Piechaczek, za + żonę Helenę i w pew. int. 

 Czwartek 19. 09. 2019 – św. Januarego, bpa i m. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 W pewnej intencji 

13. 00 Ślub i Msza św. Marcin Sklorz i Angelika Majka 

 Piątek 20. 09. 2019 – św. Andrzeja Kima i Towarzyszy 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Waltera Kasperek w I r. 

śm, za + syna Rudolfa, za ++ z rodz. Kasperek – Świerc 

18. 30 Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych (kl.III) 

 Sobota 21. 09. 2019 – św. Mateusza, Ap. i Ewangelisty 

7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Klik, ich rodziców, ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i dalszą Bożą 

opiekę w intencji Stefana z ok. 80 r. ur., za żonę i synów z rodzinami 

- Do św. Anioła Stróża za roczne  dziecko Ewę Pyrasz z pr. o zdrowie i Boże 

błog., za rodziców, dziadków, pradziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  

- Za ++ rodz. Emilię i Piotra Miszkiel, za ++ z pokr. oraz za ++ Marię i Jana 

Bazelak oraz ++ z rodz. Bazelak – Labisz  

- Za + Mieczysława Kieljan w 2 r. śm., za + matkę Irenę Kieljan, za ++ z rodz. 

Małecki - Kieljan 

 Niedziela 22. 09. 2019 – XXV Niedziela Zwykła  

8. 00 Za + żonę Edeltrautę, syna Józefa, córkę Dorotę, rodziców z obu stron i za ++ 

z rodz. Wicher – Pielęga 

10. 30 Za + ojca Romana Roczek w rocznicę śm., za ++ teściów Ożuk, za ++ 

Bogumiłę i Jana Kieljan, pokr. i za + Urszulę Kieljan 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Annę i Józefa Kotula, za + Angelę Smolin, pokr. i d.op. 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Podziękowania tym wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie fatimskim, 

a także naszym Rolnikom, Gospodarzom za przygotowanie tegorocznych 

dożynek parafialnych    

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) św. męczenników 

Korneliusza i Cypriana, (środa) św. Stanisława Kostki, (piątek) św. Andrzeja 

Kima Taegona i Towarzyszy, (sobota) św. Mateusza Ap.  

4. W dzisiejszą niedzielę 15 IX pielgrzymka złotych  jubilatów małżeńskich, 

kościół ul. Drzymały 1, godz. 14.00  

5. Od niedzieli do wtorku Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. Stanisława 

Kostki  

6. Kolekta za tydzień 22 września na remont obiektów diecezjalnych i konserwację 

zabytków sakralnych  

7. Góra św. Anny: sobota 21.IX pielgrzymka Związku Górnośląskiego, niedziela 

22.IX. Dożynki  Diecezjalne  

8. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. Wpłynęło 

328 Zł. i 20 Gr.  

9. W sobotę 21 września o godz. 11.00 spotkanie Marianek w salce parafialnej  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 15 września o godz. 16.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LKS Polonią II Prószków 

Czytanie z Księgi Wyjścia 
Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który 

wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im 

nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i 

złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi 

egipskiej”». 

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym 

karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie 

uczynić wielkim ludem». 

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, 

płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej 

wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, 

którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak 

licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym 

potomkom, i posiądą ją na wieki”». 

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. 



 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że 

uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej 

bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ 

działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska 

naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł 

na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem 

miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą 

wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie 

wieczne. 

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała 

na wieki wieków. Amen. 

 

Patron tygodnia: św. Mateusz 

Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista (+I w). Należał do grona dwunastu Apostołów. W 

Ewangelii św. Marka (2,14) jest nazwany: Lewi, syn Alfeusza" z Kafarnaum. Jezus 

powołał go na swego ucznia, kiedy pełnił urząd celnika (Mt 9,913). Mateusz przed 

pójściem z Mistrzem wydał ucztę, na którą zaprosił celników i grzeszników. 

Najstarsza tradycja przypisuje Mateuszowi autorstwo pierwszej Ewangelii, napisanej 

dla Żydów w języku aramejskim, argumentującej, że Jezus jest oczekiwanym przez 

nich Mesjaszem. W Nim spełniły się wszystkie proroctwa. Jak świadczy Klemens 

Aleksandryjski Mateusz do 42 roku przebywał i nauczał w Jerozolimie, następnie udał 

się do Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Według innych opinii apostołował w 

kraju Fartów oraz w Persji. Jego relikwie w X wieku miały być przewiezione ze 

Wschodu do Salerno w pobliżu Neapolu. Św. Mateusz jest patronem diecezji i miasta 

Salerno, alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników 

podatkowych. 

W IKONOGRAFII św. Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca, później 

zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej, jako siwowłosy stary mężczyzna. W sztuce 

zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz silnie zbudowanego, brodatego 

mężczyzny w średnim wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą, białą suknię 

apostolską i w tunikę. Bywa także ukazywany w postawie siedzącej, kiedy pisze przy 

nim stoi anioł, przekazujący natchnienie. Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub 

halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u stóp, torba 

podróżna. 


