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27. 09. – 3. 10. 2021 

XXVI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, 

jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z 

nami». 

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, 

nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest 

z nami. 

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 

lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 

ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w 

ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; 

lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym 

do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla 

ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do 

piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 27. 09. 2021 – św. Wincentego a Paulo 

14. 00 Ślub i Msza św. Grzegorz Juszczak i Karolina Lipińska 

18. 00 Za ++ z rodzin Kasperek - Linkert - Kornek - Lazar i d.op. 

 Wtorek 28. 09. 2021 – św. Wacława, m. 

18. 00 Za + Patryka Subocz w I r. śm. 

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

 Środa 29. 09. 2021 – św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała 

- święto 

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

blog. w int. Doroty i Jana Passon z ok. 45 r. ślubu, za dzieci i wnuki 

 Czwartek 30. 09. 2021 – św. Hieronima, kapł. i dra K. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Wincentego Josek w 48 r. śm., za żonę Marię, zięcia Gerharda Dussa, za 

ich rodziców, rodzeństwo i krewnych 

 Piątek 1. 10. 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 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA  ŚW.  SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  

- Za ++ rodz. Reginę i Gerharda Musioł, ich ++ rodziców, rodz., pokr. i d.op. 

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

 Sobota 2. 10. 2021 – św. Aniołów Stróżów – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. Świętego i Prześladowanych Chrześcijan 

17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + męża Jana Grzyszczok, za ++ rodziców Jana i Marię Gittner, + braci 

Eryka i Piotra, szwagrów Gintera i Paula oraz d.op.  

- Za ++ rodziców Stanisławę i Mieczysława, za + brata Stanisława, ++ z pokr. 

oraz d.op.  

- Za + męża i ojca Ernesta Pansa w rocznicę śm., za ++ rodziców, siostry i za  

++ z rodz. Pansa oraz d.op.  

- Za + matkę Annę Duran w 2 r. śm., ojca Eugeniusza w 22 r. śm., za + Jakuba 

Duran, za + Łukasza Iwańczyk, ++ z rodz. Duran - Broda - Świerczek, pokr. 



oraz  d.op. 

 Niedziela 3. 10. 2021 – XXVI Niedziela Zwykła – Odpust 

Parafialny 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za ++ Ritę i Tomasza Wolny, ich ++ rodziców, rodzeństwo, krewnych i d.op. 

10. 30 UROCZYSTA  SUMA  ODPUSTOWA  

- Za Parafian i Dobrodziejów Kościoła  

- Dz. blag. do B.Op. MBR w int. Franciszka Franczok z ok. 93 r. ur. i za całą 

rodzinę 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o zdrowie i Boże błog. oraz o 

nowe powołania 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Podziękowanie za dzisiejszą comiesięczną kolektę gospodarczą  na remonty 

naszego kościoła  

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Wincentego a 

Paulo, we    wtorek św. Wacława, środę św. Archaniołów Michała, Gabriela i 

Rafała, w czwartek św. Hieronima, w piątek św. Teresy od Dzieciatka Jezus, w 

sobotę św. Aniołów Stróżów  

4. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka Ministrantów  

6. W tym tygodniu rozpoczynamy październik - miesiąc różańcowy. Różaniec 

każdego dnia o godz. 17. 30 przed Mszą św. wieczorną  

7. Kazania odpustowe wygłosi ks. Daniel Breguła  

8. Kolekta odpustowa jak zawsze tzw. powinowata - parafialna - na organizację 

odpustu  

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

metropolii Górnośląskiej”  

10. Życzę Wszystkim zebranym, Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia  

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 26 września o godz. 16.00 na mecz drugiej 

drużyny Groszmalu z Gazownikiem Wawelno. Ponadto w sobotę 2 października 

o godz. 15.30 odbędzie się mecz pierwszej drużyny Groszmalu z Unią Raszowa-

Daniec 



 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 

Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro 

zardze wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze 

niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. 

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk 

żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród 

dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście 

sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. 

Czytanie z Księgi Liczb 

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i 

przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w 

uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich 

też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli 

więc w obozie w uniesienie prorockie. 

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w 

uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie 

Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» Ale Mojżesz odparł: 

«Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan 

swego ducha!» 

Patron tygodnia: św. Wincenty a Paulo 
Św. Wincenty de Paul, kapłan (1581-1660) urodził się w rodzinie wiejskiej w Pouy 

niedaleko Dax (obecnie St-Vincent-de-Paul). Studiował w Tuluzie. Mając 19 lat został 
kapłanem. W latach 1605-1607 miał przebywać w niewoli mauretańskiej w Tunisie 
(?). Od 1608 roku mieszkał w Paryżu. Tutaj został proboszczem. Był także kapelanem 
w domu generała galer królewskich. W tym czasie złożył ślub poświęcenia się 
ubogim. W ciągu najbliższych lat zgromadził kapłanów, którzy pragnęli podjąć opiekę 
nad potrzebującymi. W 1625 roku założył zgromadzenie Misjonarzy – lazarystów. 
Powołał także zgromadzenie żeńskie Sióstr Miłosierdzia, zwane wincentkami lub 
szarytkami. Wniósł wielki wkład w dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia – 
zorganizował Caritas we Francji. Przyczynił się do odnowy życia religijnego. 
W okresie frondy niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami 
i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był członkiem Rady Królewskiej – tzw. 
Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując wysokie 
stanowisko pozostał cichy i skromny. 

Zmarł w wieku 79 lat. Beatyfikowany w 1729 roku, kanonizowany w 1737. Leon 
XIII ogłosił św. Wincentego patronem wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele 
katolickim. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów, szarytek, kleru, organizacji 
charytatywnych, podrzutków, szpitali, więźniów. 



W IKONOGRAFII św. Wincenty de Paul przedstawiany jest w długiej szacie 
zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, 
dziecko u stóp, krucyfiks. 


