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XXV Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym 

wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». 

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to 

rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 

między sobą o to, kto z nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech 

będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je 

przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje 

w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, 

który Mnie posłał». 

Czytanie z Księgi Mądrości 
Bezbożni mówili: 

«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu 

działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych 

zasad karności. 

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo 

jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk 

przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego 

cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 20. 09. 2021  

7. 00 Za + Karola Czaja w dniu urodzin, za + żonę Gertrudę, za + Józefa Broll oraz 

d.op. 

18. 00 Za + matkę Ernę Pietruszka, za męża Jerzego i za ++ z rodz. Pietruszka - 

Kurpierz 

 Wtorek 21. 09. 2021 – św. Mateusza, Ap. i Ewang. 

7. 00 Za + ojca Karola, za ++ rodziców, trzech braci Józefa, Gerharda i Alfonsa, za 

całą rodzinę Globisz - Rosenberger i d.op. 

18. 00 Do MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błogosł. w int. rodz. Wicher 

oraz za ++ rodz. Maxymiliana i Jadwigę, za + ojca Józefa, pokr. i d.op. 

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

 Środa 22. 09. 2021  

7. 00 Za + Michała Koziura w dniu urodzin, za ++ jego rodziców Władysława i 

Jadwigę Płuska, szwagrów, szwagierki, za ++ z tych rodzin i d.op. 

18. 00 Za ++ rodziców Józefa i Cecylię Kolasińskich, za ++ z rodziny i pokr. 

 Czwartek 23. 09. 2021 – św. Ojca Pio z Pietrelciny 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Klik - Mylek, za siostrę Małgorzatę Płaza, szwagra, szwagierkę, 

za + chrześniaka Andrzeja, pokr. i d.op. 

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

Szymona Nabrzuchowski z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i dziadków 

 Piątek 24. 09. 2021  

7. 00 Za ++ rodz. Pawła i Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, 

męża Helmuta, jego rodziców, braci i za ++ z całej rodziny 

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA  ŚW.  SZKOLNA  I  MŁODZIEŻOWA  

- Za + Stefanię Kondziela w 30 dzień po śmierci 

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

 Sobota 25. 09. 2021  

13. 00 Ślub i Msza św. Magdalena Dworak i Tomasz Szymczyszyn 

14. 00 Ślub i Msza św. Katarzyna Matejka i Adam Skorecki 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ rodz. Annę i Józefa Kotula, za + Angelę Smolin, za ++ z rodz. Kotula 

– Smolin, za ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz d.op. 



 Niedziela 26. 09. 2021 – XXVI Niedziela Zwykła 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + męża Gerharda Bernat z ok. urodzin, za jego ++ rodziców, teściów, pokr. 

oraz d.op. 

10. 30 Za ++ rodz. Cecylię i Wiktora Okos, ++ rodzeństwo, ++ dziadków Soworka - 

Okos – Kijowski, pokr. i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dziękczynno błagalna do B.Op. MBNP z podziękowaniem za łaski, z prośbą o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo w int. Marii Goworek z okazji 90 urodzin i 

w intencji rodziny 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Tym, którzy uczestniczyli w Nabożeństwie Fatimskim składam podziękowania  

3. W przyszłą niedzielę comiesięczna kolekta na remonty naszego kościoła  

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Mateusza, w czwartek 

św. Ojca Pio  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka Ministrantów  

6. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na remonty obiektów 

diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych  

7. Nasz odpust parafialny obchodzić będziemy w niedzielę 3 października  

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

metropolii Górnośląskiej”  

9. W niedzielę 26 września będzie liczenie wiernych na Mszach św. tzw. 

DOMINIKANTES (Praktyki niedzielne w parafii)  

10. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 

Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś 

zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, 

posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i 

obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych 

żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą 

zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, 

gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się 

jedynie o zaspokojenie swych żądz. 



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.  
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).  
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.  
Nieść pomoc ludziom dotkniętym cierpieniem i nędzą – to pragnienie Ojca Pio zaowocowało 
powstałym w 1956 roku wzorcowym szpitalem, który nazwał “Domem Ulgi w Cierpieniu”. 
z jego inicjatywy powstały również grupy modlitwy – będące “żywymi zgromadzeniami 
wiary i ogniskami miłości” – które papież Paweł VI nazwał “potężną rzeką modlących się”.  
Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku. Jego ciało spoczywa w krypcie kościoła Matki 
Bożej Łaskawej, gdzie nieprzerwanie pielgrzymują tłumy wiernych z całego świata. Miasto 
na południu Włoch – San Giovanni Rotondo – w której żył i zmarł błogosławiony ojciec Pio, 
jest odwiedzana co roku przez 7,5 min osób. Jest to drugie na świecie sanktuarium 
pod względem liczebności pielgrzymów (po Guadalupe w Meksyku). 


