
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19.09.2021 – 26.09.2021 

Niedziela – 19.09.21, XXV Niedziela zwykła 
  Kolekta na remonty i konserwację zabytków sakralnych diecezji 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Henryka Hajduk w I rocznicę śmierci. 
10.30 – Suma: Rocznica I Komunii świętej: w intencji dzieci rocznicowych  

 i ich rodzin.  
15.00 – Nabożeństwo popołudniowe. 

Poniedziałek – 20.09.21, św. męczenników koreańskich 
  6.30 – Za + męża i ojca Arnolda Szefer, ze wspom. + ojca Norberta, teścia  
  Ericha, szwagra Rafała i dusze w czyśćcu cierpiące.    

Wtorek – 21.09.21, św. Mateusza Ap. 
  6.30 – Za ++ rodz. Józefa i Janinę Hul, synów Henryka i Mariana i dziadków  
  z obu stron.  

Środa – 22.09.21,  
18.00 – Do B. Op. i MB Królowej dziękczynna z ok. 35 r. ślubu Weroniki 
   i Edwarda Kubus.  
   Po mszy św.: Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z III kl. SP 
   – przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św. 

Czwartek – 23.09.21, św. O. Pio 
  6.30 – Za + Artura Szczepek od chrześniaka Dawida. 

Piątek – 24.09.21,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Za ++ rodz. Wernera i Elżbietę Cwienk w kol. r. śmierci, ich  
  rodzeństwo, ++ dziadków Katarzynę i Teodora Szweda, Łucję 

 i Henryka Cwienk.  

Sobota – 25.09.21,  
  7.00 – Za + ojca Alojzego Szenfeld, matkę Małgorzatę, szwagra Antoniego  
   Piwko i dziadków Szenfeld – Kubocz.  
10.00 – Spotkanie dla Dzieci Maryi. Zapraszamy również dziewczynki chętne  
   do zostania Mariankami.  

Niedziela – 26.09.21, XXV Niedziela zwykła, Kolekta na potrzeby parafii. 
  Po mszy: zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Andrzeja Marchewka, jego rodziców i brata Jana. 

10.30 – Suma: Do Anioła Stróża i Matki Bożej w int. rocznego dziecka Amelii  
  Stein i z podziękow. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże  
  dla rodziców i chrzestnych i opiekę Matki Bożej w życiu.  

Najbliższe wolne intencje mszalne: 27 i 28 września. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem. 

 Kardynał Stefan Wyszyński 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w 
naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie 
Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami 
potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i 
poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, 
obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego 
Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i 
faktów. 
2. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce XI Tydzień Wychowania i 
kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie 
dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw 
życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności. Spójrzmy na dzieło 
wychowania w świetle osoby św. Józefa i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Podejmijmy zamyślenie nad tajemnicą „Blasku ojcostwa”. Inspiracją dla nas niech 
będzie List apostolski papieża Franciszka „Patris corde” napisany z okazji 150 
rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego oraz nauczanie 
wielkiego Prymasa Tysiąclecia. 
3. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie uroczystości dożynkowej oraz spotkania urodzinowego. 
Serdecznie dziękuję również wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością 
na niedzielnym spotkaniu popołudniowym.  
4. Zapraszam na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Krakowie Łagiewnikach oraz Nowej Huty. Wyjazd we wtorek 5 października 
(rocznica śmierci św. S. Faustyny) o godz. 8.00, powrót w godzinach 
wieczornych. Zgłoszenia u ks. proboszcza. 
5. Rozpoczynamy zapisy na msze święte w roku 2022. Jak zwykle na początku 
przyjmujemy tylko zgłoszenia rocznic i jubileuszy.  
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej. Miłej i błogosławionej niedzieli. 



7. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 20 września – święci męczennicy Andrzej Kim Taegon 
(1821-1846), prezbiter, Paweł Chong Hasang (1795-1839) i Towarzysze, 
pierwsi męczennicy koreańscy; 
– we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista; 
– w czwartek 23 września – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, 
stygmatyk, mistyk, czciciel Eucharystii i Matki Bożej. 

UŚMIECH TYGODNIA 
Ksiądz proboszcz otrzymał nowego wikarego o imieniu Jarek. Późna godzina, a 
z domofonu dochodzą przeraźliwe dźwięki do księdza proboszcza, bo ktoś 
pomylił przyciski. Proboszcz unosi słuchawkę, a tam miły, kobiecy głos: 
- Ja do Jarka. 
-A nie nie, my krów nie mamy, stąd nie potrzebna nam dojarka.  
 
Stoi facet na parapecie jedenastego piętra z zamiarem skoku, ale stwierdził, że 
jest za 
wysoko, chciał się wycofać i niechcący wypadł. Leci i krzyczy: 
- Boże spraw żebym przeżył, nie będę pił, palił, przeklinał i kłamał. 
Spadł, podniósł się otrzepał i powiedział: 
 - Człowiek w szoku to takie głupoty gada... 

NAUCZANIE O EUCHARYSTII 
Eucharystia, będąc źródłem miłości, znajdowała się i znajduje zawsze w 
samym środku życia uczniów Chrystusa. Ma ona postać chleba i wina czyli 
pokarmu i napoju, jest więc tak bliska człowiekowi, tak ściśle związana z jego 
życiem, jak pokarm  
i napój. Uwielbienie Boga, który jest Miłością, wyrasta w kulcie 
eucharystycznym z owego rodzaju obcowania, w którym – podobnie jak 
pokarm i napój – wypełnia On naszą duchową istotę i zabezpiecza jej życie.  
św. Jan Paweł II 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Nr 32(285)/2021   19.09.2021 – 26.09.2021 
Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, 
ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów 
ludzkich i obłudy. Tak pisze o mądrości Apostoł Jakub. Jest to charakterystyka 
niezwykle ciepła, nasycona dobrocią. Miara mądrości, jaką nakreślił św. Jakub, nie 
jest miarą, która byłaby popularna i powszechnie uznawana. Podobna refleksja nasuwa 
się po lekturze pierwszego czytania. Zaczerpnięte zostało z Księgi Mądrości. Właśnie 
Mądrości. I cóż tam czytamy? O zasadzce na człowieka sprawiedliwego, który zginie i 
przepadnie, bo mądrzy tego świata (pomysłowi, chytrzy, cwani, przebiegli, ostrożni... - 
to ze słownika) zasadzkę nań przygotowali. Czy zatem apostolska nauka o mądrości 
nie jest wyzwaniem dla nas? 
Naszym problemem jest nie tylko przebiegła i chytra mądrość ludzi złych i 
przewrotnych. Nasz problem to także głupota. Niekoniecznie głupota wynikająca z 
niedostatków wiedzy czy braku orientacji w jakichś sprawach. Nazwałbym to głupotą 
pychy. Ilustracją - bolesną, ale i pouczającą - jest postawa Apostołów, jaką odnotował 
dziś św. Marek. Powiada, że posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest 
największy. Jezus mówi o krzyżowej śmierci, zapowiada zmartwychwstanie, a oni 
zajęci są słowną przepychanką, który ważniejszy. Wyrośli później z tego, ale dobrze, 
że zapisano to ku naszej przestrodze. Jezus wprost nazywa głupotę złem i zestawia z 
takimi grzechami: złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha (Mk 7,21n). Potrzebna 
więc nam mądrość - ale nie ta chytra, pyszna i przebiegła, lecz skłonna do zgody, 
ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów 
ludzkich i obłudy. Jak ku niej w życiu iść?  
Ktoś zapyta inaczej: po co iść ku takiej nieżyciowej mądrości? Odpowiedź, którą 
przeczuwamy, jest odpowiedzią chrześcijanina: Przecież taki właśnie był Jezus! Opis 
mądrości z listu św. Jakuba jest równocześnie opisem osoby Jezusa. Ewangelista 
dołączył jeszcze jeden znamienny rys mądrości Jezusa: prostotę, dziecięcą prostotę 
Bożego Syna jako człowieka. Dlatego wziął On dziecko, postawił przed nimi i 
objąwszy je ramionami wypowiedział ważkie słowa swej mądrości: Chcę być wśród 
was jak dziecko - niewinne, szczere, ufne. Nie jest łatwa taka mądrość Jezusa - 
zaprowadziła Go przecież na krzyż. Ale sięgnęła dalej: Syn Człowieczy (tak Jezus 
mówi o sobie) będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 
zmartwychwstanie. Przysłowie powiada, że mądry ten, kto cieszy się ostatni. Radość 
zmartwychwstania jest radością nie tylko ostateczną, ale radością na zawsze. Warto 
uczyć się mądrości w szkole Jezusa. 


