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13. – 19. 09. 2021 

XXIV Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego 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 13. 09. 2021 – św. Jana Chryzostoma 
MB Fatimskiej 

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

Kościoła 

18. 00 Do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

rodziny Pietruszka 

20. 00 NABOŻEŃSTWO  DO  MATKI  BOSKIEJ  FATIMSKIEJ (z czytaniem 

zalecek) 

 Wtorek 14. 09. 2021 – Podwyższenie Krzyża Św. - święto 
7. 00 Za + Wiesława Wesoły w 3 r. śm. i za ++ rodziców 

18. 00 Za + męża Józefa Witola, ++ synów, rodziców, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z klas VI SP 

 Środa 15. 09. 2021 – NMP Bolesnej 
7. 00 Za ++ Kaplanów, Siostry Zakonne, naszych zmarłych Rodziców i dusze 

czyśćcowe 

18. 00 Za ++ z rodziny Laxy, pokr. i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 16. 09. 2021 – św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Kazimierza Ercesel w 3 r. śm. 

18. 00 Za ++ rodz. Franciszkę i Pawła Lyra, córkę Elfrydę, zięcia Jana i za ++ z pokr. 

 Piątek 17. 09. 2021 – św. Roberta Bellarmina, bpa 
7. 00 Za + brata Jerzego z ok. urodzin, za ++ rodziców, dziadków i  d.op. 

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA  ŚW.  SZKOLNA  I  MŁODZIEŻOWA  

- Za + Lidię Okos w 11 r. śm. 

18. 30 Spotkanie klas trzecich - kandydatów do I-Komunii św. 

 Sobota 18. 09. 2021 – św. Stanisława Kostki – patrona Polski 
7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Klik, ich rodziców, ++ z pokr. i dusze czyśćcowe 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP., św. Judy Tadeusza z podziękowaniem za 

szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy - w pew. int.  

- Za ++ Annę i Józefa Knopp, za + matkę Edytę Kubis, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za ++ rodz. Jerzego i Helenę Rock, córkę Marię, dziadków z obu stron, + 

teścia Józefa Mika, pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące  

- Za + Andrzeja Smolińskiego w 100 rocznicę ur., za jego + żonę Marię, syna 

Ryszarda, synową Eugenię i d.op.  

- Za + Tomasza Milińskiego i za + ojca Andrzeja 

 



 Niedziela 19. 09. 2021 – XXV Niedziela Zwykła 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + żonę Edeltrautę Wicher, syna Józefa, córkę Dorotę, ++ rodz. z obu stron 

rodzin Wicher - Pielenga 

10. 30 Dz. blag. do B.Op. MNBP. z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Romany z ok. ur., za męża Piotra i za całą rodzinę 

16. 00 Nieszpory 

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

int. Janusza Jana Bachan z ok. 70 r. ur. i za całą rodzinę  

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

w int. Krystiana Waluś z ok. 50 r. ur., za żonę Jolantę, córki Sandrę i Kamilę 

oraz w intencji całej rodziny  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Podziękowanie za zbiórkę do puszek przed kościołem na rzecz uchodźców z 

Afganistanu. Zebrano w naszej Parafii 1150 Zł i 46 Gr.  

3. W poniedziałek zapraszam na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20.00  

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: poniedziałek św. Jana Chryzostoma 

bpa i MB Fatimską (Dzień Fatimski), we wtorek święto Podwyższenia Krzyża 

Św.; środa Matki Boskiej Bolesnej, czwartek św. Korneliusza i Cypriana, w 

sobotę św. Stanisława Kostki  

5. Od środy do piątku (15 -17 IX ) Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. 

Stanisława Kostki  

6. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka Ministrantów  

7. Przyszła kolekta z niedzieli 19 września jest wyznaczona na remonty obiektów 

diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych  

8. W zakrystii można nabywać kalendarze na przyszły rok - „Kościoły opolskie i 

metropolii Górnośląskiej”  

9. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 12 września o godz. 16.30 na pierwszy mecz 

naszej drugiej drużyny Groszmalu z GKS Komprachcice. Natomiast 18 września 

o godz. 16.30 zapraszamy na mecz Groszmalu pierwszego z Jednością 

Rozmierka 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 



Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach 

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? 

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. 

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 wysiany 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. 
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. 

 


