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XXV Niedziela Zwykła
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem,
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i
posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni
poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu
tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł
im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj
robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”.
Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli
pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę
pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to
odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara
umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem
patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Intencje mszalne
Poniedziałek 21. 09. 2020 – św. Mateusza, Ap., ewang. - święto

7. 00 Za + ojca Karola, rodziców, trzech braci, całą rodzinę Globisch - Rozeberger i
d.op.
18. 00 Za + męża Michała Koziura, jego rodz., za ++ rodz. Władysława i Jadwigę
Płuska, dwóch szwagrów, dwie szwagierki, za ++ z tych rodzin i d.op.

Wtorek 22. 09. 2020
7. 00 Za ++ rodz. Pawła i Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana,
męża Helmuta, jego braci, rodziców i za wszystkich zmarłych
18. 00 Za + matkę Ernę Pietruszka, jej męża Jerzego, za ++ z pokr. Pietruszka Kurpierz i d.op.
18. 30 Katecheza dla kl. I i II szkół średnich (kandydaci do bierzmowania)

Środa 23. 09. 2020 – św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapł.

18. 00 Za ++ Józefa i Cecylię Kolasińskich, za ++ z rodz., pokr. i d.op.

Czwartek 24. 09. 2020

8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Za + Karola Czaja w dniu urodzin, żonę Gertrudę i za ++ krewnych z rodz.
Czaja - Sowada

Piątek 25. 09. 2020

7. 00 Do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Jerzego
Czaja z ok. 70 r. ur.
17. 45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + ojca Wincentego Jossek w
47 r. śm., za żonę Marię, za ich rodziców, rodzeństwo i krewnych, za + zięcia
Gerharda Dussa, za ++ rodz. Piotra i Annę Dussa, dwóch synów i d.op.
18. 30 Katecheza dla Klas III (I-komunijnych)

Sobota 26. 09. 2020 – św. Kosmy i Damiana, męczenników

7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Klik, ich rodziców, pokr. i d.op.
15. 00 Do św. Anioła Stróża w int. Stanisława w I r. urodzin, w int. Szymona w 3 r.
ur., za rodziców, dziadków i chrzestnych
17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o Boże błog. w int. Sandry i
Mariusza w 30 dzień po ślubie i za najbliższą rodzinę
- Za + Jana Grzyszczok, ++ Jana i Marię Gittner, ++ braci Eryka i Piotra,
szwagrów Gintera i Paula oraz za ++ rodz. z obu stron
- Za + Martę Garbela, męża Pawła, syna Józefa, zięcia Norberta, pokr. i d.op.
- Za + Teresę Stankiewicz z ok. 70 r. ur.
- Za + Mieczysława Kieljan w 3 r. śm., za + matkę Irenę, za ++ z rodz. Kieljan
- Małecki – Warwas, pokr. i d.op.
- Za ++ Agnieszkę i Piotra Kubica, za ++ córki Pacjanę i Florentynę, za ++
synów Helmuta i Ernesta, ++ ojców Alojzego Szydło i Ryszarda Gogol, za ++
z rodz., pokr. i dusze czyśćcowe

Niedziela 27. 09. 2020 – XXVI Niedziela Zwykła

8. 00 Za + męża Gerharda Bernat z ok. urodzin, za jego rodziców, teściów, pokr. i
d.op.
10. 30 Za ++ Pawła i Teodozję Matuszek, za + Jana Matuszek, za ++ rodziców
Franciszka i Franciszkę Nolepa, za ich dzieci Alfreda, Franciszka i Teresę
oraz za + ojca Jana Bieleckiego
16. 00 Nieszpory
16. 30 Dz. blag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże bł. w int.
Krystyny z ok. 60 r. ur., za męża i córki

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszej świątyni i za dzisiejszą kolektę
diecezjalną na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków
sakralnych
2. Podziękowania za liczny udział w Nabożeństwie Fatimskim
3. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna – gospodarcza na prace remontowe
przy naszym kościele
4. Góra św. Anny: piątek - niedziela (25-27 IX) Dzieci Maryi z rejonu Opolskiego
i Kluczborskiego
5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów
6. Do puszek przed kościołem na Wydział Teologiczny w Opolu wpłynęło 314 zł i
50 gr
7. W dalszym ciągu możemy zamawiać sobie Msze św. na przyszły rok
8. Dnia 24 września (czwartek) o godz. 11.00 będzie zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego. Zbiera się bezpłatnie zużyte komputery, monitory, klawiatury,
drukarki, klimatyzatory, telewizory, radia, dekodery, pralki, lodówki,
odkurzacze itd. Od środy od godzin popołudniowych na placu kościelnym - w
okolicach gablotki można wszystkie te sprzęty składować
9. Zaprasza się kibiców w dniu 20 września o godz. 16.00 na mecz piłki nożnej
pomiędzy Groszmalem a LKS Silesius Kotórz Mały

Patron tygodnia: św. Ojciec Pio
2 maja 1999 roku Jan Paweł II dokonał beatyfikacji – zmarłego w 1968 roku – Ojca
Pio. Ten obdarzony stygmatami i innymi zadziwiającymi darami kapucyn nie
zajmował się niczym więcej jak tylko tym, co dotyczyło zwyczajnej służby kapłana:
spowiadał i odprawiał Msze święte. Dziś do jego grobu nieprzerwanie przybywają
pielgrzymi z całego świata.
Francesco Forgione urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie, małym miasteczku
w Kampanii na południu Włoch, w rodzinie pobożnych, ciężko pracujących na chleb
chłopów. Chłopiec bardzo wcześnie wykazywał zamiłowanie do milczenia,

samotności, a także – co w jego środowisku nie zdarzało się często – do nauki. Od
najmłodszych lat pociągał go ideał życia franciszkańskiego – braci kapucynów,
ewangelizujących okoliczne wsie i będących bardzo blisko prostych ludzi. Rodzice nie
mieli nic przeciwko temu, aby został zakonnikiem, wręcz przeciwnie, gotowi byli na
wszelkie poświęcenia, aby mu w tym pomóc opłacając studia teologiczne. Jego ojciec
wyjechał nawet do Argentyny, aby zdobyć odpowiednie środki dla rodziny i syna.
Zadziwiające dary
Francesco, gdy wstąpił do nowicjatu kapucynów w Morcone, nie miał jeszcze 16 lat.
Otrzymał imię zakonne Pio. 10 sierpnia 1910 roku, w wieku 23 lat, pomimo bardzo
słabego zdrowia przyjął święcenia kapłańskie. Z powodu nagłego pogorszenia się
ogólnego stanu zdrowia został odesłany do rodzinnej miejscowości, aby odpoczął
i nabrał sił. Tam, wśród najbliższych, pozostał aż 6 lat – do 1916 roku, prowadząc
życie modlitewne i ascetyczne, na wpół pustelnicze, odpowiadające jego głębokiemu
pragnieniu kontemplacji. Matka szanowała to szczególne powołanie i z oddaniem
służyła mu, ojciec zaś pracując w Argentynie troszczył się o utrzymanie rodziny.
Po krótkim pobycie w wojsku – jako kapelan i sanitariusz – w okresie I wojny
światowej, w której uczestniczyły Włochy powrócił do wspólnoty zakonnej. Wysłany
do San Giovanni Rotondo, wioski u podnóża Gargano, niedaleko od sanktuarium
Świętego Michała Archanioła. Tu powierzono mu opiekę nad chłopcami z Niższego
Seminarium Zakonnego.
Wkrótce dary, jakimi Bóg obdarzył Ojca Pio, zaczęły przyciągać uwagę władz
kościelnych i sprowokowały interwencję Świętego ficjum, które nakazało
przeniesienie go do innego domu zakonnego (1922). Wywołało to tak wielkie
poruszenie w wiosce – ludzie chcieli zatrzymać człowieka, który już wtedy był przez
wielu uważany za świętego – że władze kościelne wyraziły zgodę na pozostanie Ojca
Pio. Jednakże, w następstwie orzeczenia Świętego Oficjum, iż „nie stwierdza się
nadprzyrodzonego charakteru faktów przypisywanych Ojcu Pio”, poczęto stopniowo
zabraniać mu wykonywania funkcji kapłańskich, aż do zakazu publicznego
odprawiania Mszy świętej włącznie (1931-1933).
Ubogie środki
Ojciec Pio posługiwał się trzema prostymi środkami. Było to: kierownictwo
duchowe, spowiedź oraz Msza święta. To właśnie ta prosta, kapłańska służba,
pełniona z najwyższym oddaniem, przyciągała ludzi. Przyjeżdżali do San Giovanni
Rotondo z całego świata lub kierowali do niego tysiące listów, powierzając modlitwie
ciężary swoich cierpień tak duchowych, jak i materialnych.
Spowiedź u Ojca Pio – kiedy już Święte Oficjum cofnęło swoje zakazy (1933) – nie
była rzeczą łatwą: przed jego konfesjonałem nieustannie stały długie kolejki,
a wszelkiego rodzaju nieoczekiwane zdarzenia mogły w ostatnim momencie
spowodować odwołanie wyznaczonego znacznie wcześniej spotkania.

