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18. – 24. 10. 2021 

XXIX Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, 

pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po 

lewej Twej stronie». 

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam 

pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 

Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i 

chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy 

dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których 

zostało przygotowane». 

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus 

przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im 

odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się 

stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między 

wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 

mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 18. 10. 2021 – św. Łukasza, ewang. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za + Jadwigę Grala, + brata, siostrę, za ++ z rodz. Grala - Malosek - Zmarzły 
oraz d.op. 

 Wtorek 19. 10. 2021 – św. Pawła od Krzyża, kapł. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ rodz. Rozalię i Wojciecha Sceplik, dwóch synów, synową, za ++ z 
pokr. i d.op. 

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

 Środa 20. 10. 2021 – św. Jana Kantego 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Różę Kowol w I r. śm., za + męża Jana oraz za ++ rodziców, rodzeństwo 
i d.op. 

 Czwartek 21. 10. 2021  
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Gertrudę i Jana Grygosz, za ++ teściów Józefa i Zofię Budny, pokr. i  
d.op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Zofię Gromotka w 30 dz. po śm. 

 Piątek 22. 10. 2021 – św. Jana Pawła II, pap. - wspomnienie 
15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  

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

Antoniego Witola z ok. 75 r. ur., za żonę Urszulę, za dzieci z rodzinami i za 

wnuki 

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

 Sobota 23. 10. 2021 – św. Jana Kapistrana, kapł. 
17. 00 Okazja  do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Irenę Koss w 30 dz. po śm.  

- Do Miłosierdzia Bożego, MBNP za + Marię Kielbach, synowe Marię i 

Magdalenę, za rodziców, braci, siostry, pokr., za + ojca Piotra, + matkę Lucję, 

++ synów Piotra i Jana, córki Annę i Teresę, + synową Marię, zięciów  

Alojzego i Karola orz całe pokr.  

- Za ++ Johana i Elżbietę Świerc z okazji rocznicy urodzin i za + brata 

Leonarda i d.op.  

- Za + Edytę Kubis z ok. urodzin, za ++ rodziców Jana i Matyldę Kubis, za ++ 

Marię i Wilhelma Witek, pokr. i d.op.  

- Za +  Różę Galgon w 30 dz. po śm.  



- Za +Teresę Sieroń z ok. urodzin, za męża Piotra, córkę Irenę, syna Henryka, 

za ++ z rodz. Sieroń - Bienias i d.op.   

- Za ++ rodziców Grzegorza i Gertrudę Wolny, za ++ teściów z obu stron, za 

+ zięcia Piotra i ++ z pokr.  

- Za + Stefana Stotko, jego rodziców Leona i Edeltraudę, za ++ rodziców Ritę 

i Waltra Sommer oraz d.op.  

- Za + Marię Kochanek, za teściów Franciszka i Gertrudę Kochanek, za ++ 

Czesława i Katarzynę Wójcik oraz i za + męża Gerarda Wójcik  

- Za + męża, ojca i dziadka Guido Płaczek, za ++ rodziców Marię i Piotra 

Stantke, ich synów, córki i za ++ teściów Halubczok  

- Za ++ rodziców Annę i Jana Ochota, ++ dziadków Karola i Karolinę Ochota, 

za ++ z obu stron i d.op.  

- Za ++ rodz. Antoniego i Janinę, ++ rodzeństwo Władysława, Ryszarda i 

Jadwigę, za ++ z całego pokr. i d.op.   

- Za + Jerzego Wojciechowskiego w 8 r. śm. i za + ojca Władysława Jezioro  

- Za + Barbarę Pączek  

- Za + Zofię Gromotka - od siostry Lucyny z rodziną   

- Za + Bronisława Komarnicki 

 Niedziela 24. 10. 2021 – XXX Niedziela Zwykła – Dzień Misyjny 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 - Za + brata Józefa Zając w 6 r. śm., za rodziców i za ++ z  pokr.  

- Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Gertrudę Witola w 3 r. śm., za + ojca 

Jerzego, brata Bernarda i za ++ z pokr. 

10. 30 Do św. Anioła Stróża w intencji Marty Fronia z ok. pierwszej rocznicy ur., z 

pr. o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny  

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za + Teresę Fonfara w I r. śm, za dziadka Jerzego, za + ojca Józefa i matkę 
Marię 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Wszystkim uczestniczącym w Nabożeństwie Fatimskim składam podziękowania  

2. Nabożeństwo różańcowe każdego dnia o godz. 17. 30  przed Mszą św. 

wieczorną  

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Łukasza ew., w 

środę św. Jana Kantego, w piątek wspomnienie św. Jana Pawła II  

4. Przyszła niedziela to Dzień Misyjny - kolekta na rzecz Misji św.  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka Ministrantów  

6. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia 

Papieskiego. Na ten cel wpłynęło 1001 Zł i 50 Gr  

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

metropolii Górnośląskiej”  

8. Życzę Wszystkim zebranym,Waszym Rodzinom dobrego i błogosławionego 

tygodnia 



Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, 

trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który 

by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym 

względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do 

tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie 

na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się 

przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój 

Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. 

Patron tygodnia: św. Łukasz Ewangelista 
Św. Łukasz, Ewangelista (I w.). Euzebiusz i Tertulian piszą, że jego rodzinnym 

miastem była Antiochia Syryjska. Z pochodzenia – poganin, z zawodu – lekarz (Kol 

4,14). Około 50 roku przyłączył się do św. Pawła, gdy ten odbywał drugą misyjną 

podróż. Towarzyszył mu w Troadzie, Filippi, Jerozolimie. Był z nim w Rzymie, 

a także podczas trzeciej podróży misyjnej. Po śmierci Apostoła Narodów działał (jako 

biskup?) w Achai i Egipcie. Według tradycji Łukasz jest autorem Ewangelii 

oraz Dziejów Apostolskich. Zawdzięczamy mu prawie wszystkie wiadomości 

o dzieciństwie Pana Jezusa oraz niejeden rys jego Matki. Dante określił go 

“historykiem łagodności Chrystusowej”. Miał umrzeć śmiercią naturalną w wieku 84 

lat w Beocji. Patron Hiszpanii, miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy 

i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. 

Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki 

Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona 

Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze 

cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest Ikona 

Jasnogórska. 

W IKONOGRAFII św. Łukasz prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, 

krótkich, kędzierzawych włosach, w tunice. Sztuka zachodnia ukazuje go z tonsurą lub 

łysiną, czasami bez zarostu. Bywa przedstawiany, gdy maluje obraz. 

Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek 

lub figura Matki Bożej, wół, zwój.  

https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Kol/4/14-14
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Kol/4/14-14

