
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11.09.2022 – 18.09.2022 

Niedziela – 11.09.22, XXIV Niedziela zwykła, Dożynki parafialne 
         Kolekta na cele remontowe w naszej parafii. 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Marię i Władysława Kluk i wujka Fryderyka Skolik.  
10.30 – Suma: Dziękczynna Panu Bogu za błogosławieństwo plonów i chleb  
  powszedni oraz wszelkie dobre owoce naszej pracy. 
15.00 – Nabożeństwo i biesiada dożynkowa w holu pod kościołem – wejście od  
  strony rowu.   

Poniedziałek – 12.09.22, Najśw. Imienia Maryi 
  6.30 – Za ++ rodz. Józefa i Janinę Hul, synów Herberta i Mariana i ++  
  dziadków z obu stron.  

Wtorek – 13.09.22, Dzień fatimski, św. Jana Chryzostoma 
18.00 – Za żyjących i ++ członków Żywego Różańca z naszej Parafii. 
  Nabożeństwo i procesja fatimska. 

Środa – 14.09.22, święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
  Dzień modlitwy za Ukrainę 
  6.30 – Za + Marię Skoczylas w 30 dzień po śmierci. 
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji pokoju na Ukrainie 
18.00 – Za + męża Kurta Sadzik w 4 r. śm., jego ++ rodziców i brata Norberta. 
   Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Czwartek – 15.09.22, NMP Bolesnej 
  6.30 – Do MB Królowej dziękczynna z okazji 40 r. ślubu Donata  

 i Wiesławy Kluge z prośbą o błog. dla nich i całej rodziny. 

Piątek – 16.09.22, św. m. Korneliusza i Cypriana 
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za ++ z rodzin Pipa – Oberst – Kronwald – Ochmann i Konieczny. 
17.00 – Spotkanie organizacyjne dla klasy VI Szkoły Podstawowej –  
  rozpoczęcie 3 – letniego cyklu przygotowania do bierzmowania 
18.00 – Spotkanie organizacyjne dla klasy VII Szkoły Podstawowej w ramach  
  3 – letniego cyklu przygotowania do bierzmowania 

Sobota – 17.09.22,  
  7.00 – Za ++ rodz. Mariannę i Wincentego Zega i ++ rodz. Marię  

 i Władysława Kluk, 2 siostry, 4 szwagrów, brata, bratową, szwagierkę 
 i siostrzeńca Dariusza. 

Niedziela – 18.09.22, XXV Niedziela zwykła,  
         Kolekta na Seminarium Duchowne i utrzymanie obiektów diecezjalnych 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Herberta Pander i syna Martina. 
10.30 – Suma: Za + Helenę Ignac w kol. r. śm., + męża Józefa, synów  
  Stanisława i Jana i ++ pokrew.  

Najbliższe wolne intencje mszalne: 27 września, 3, 11 paździenika 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Dobry Bóg w 
swojej łaskawości zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz kolejny 
sprawowali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc 
Boga płynąca z tajemnicy Eucharystii wspomaga nas w naśladowaniu 
Zbawiciela i dźwiganiu codziennego krzyża.  
2. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i 
wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie 
będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla 
wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, 
nadziei i miłości do Boga i Kościoła.  
3. Dzisiaj świętujemy dożynki. Zapraszamy na popołudniowe nabożeństwo i 
biesiadą od razu do holu pod kościołem – wejście od strony rowu. Serdeczne 
podziękowanie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej 
uroczystości w kościele oraz biesiady, za wszystkie przekazane dary i złożone 
na ten cel ofiary. Gorąco wszystkich zapraszamy do wspólnego świętowania. 
4. We wtorek, 13 września, msza i nabożeństwo fatimskie o godz. 18.00.  
5. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w 
IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii 
Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez 
krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem.  
6. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę 
Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i 
Jej udział w męce Zbawiciela.  
7. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w 
mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.  
9. Składam serdeczne podziękowania moim Parafianom i wszystkim 
uczestnikom mszy urodzinowej za obecność, modlitwę, składane życzenia i 
wszelkie dobro. Bóg zapłać! - ksiądz Proboszcz   



W tym tygodniu patronują nam: 
- wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup 
Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, doktor Kościoła; 
- piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik 
jedności Kościoła, i Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli 
śmiercią męczeńską.  

SENTENCJA TYGODNIA  
Za sprawą katolickich rodziców dokonuje się pierwsza ewangelizacja. Trzeba 
zatem, by rodzice jeszcze bardziej poczuli się odpowiedzialni za spełnienie tej 
swojej podstawowej misji – zwłaszcza poprzez dobry przykład życia z wiary. 
                                                                                                bp Paweł Stobrawa 

UŚMIECH TYGODNIA 
Małżeńskie rozmowy: 
- Mógłbyś mnie czasem zaprosić gdzieś na kolację – mówi żona do męża. 
- Przykro mi, nie umawiam się z mężatkami – odpowiada mąż. 
- Ale ja jestem twoją żoną – tłumaczy żona. 
- Nie robię wyjątków – podsumowuje mąż. 

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ 
Najlepszą zatem gwarancją godziwego życia człowieka będzie realizowanie orędzia 
zawartego w Ewangelii. Inny byłby obraz świata i inaczej wyglądałoby nasze życie, 
gdybyśmy w codzienność wprowadzali to, czego uczy Jezus. Szczególnie ważne słowa 
padają w Kazaniu na górze. Tam Jezus powiedział, kto jest prawdziwie błogosławiony, 
czyli szczęśliwy. Tam wskazał na świętość i nierozerwalność życia małżeńskiego. 
Tam upomniał się o dobre imię bliźniego, powściągliwość w wydawaniu sądów i 
opinii. Tam również zobowiązał nas, byśmy jako jego uczniowie byli solą ziemi, 
światłem dla świata, miastem położonym na wzgórzu. Tylko taka postawa może 
przyczynić się do tego, że otaczająca nas rzeczywistość będzie budowana według 
Bożych planów i zamiarów, a my będziemy mogli żyć uczciwie i bezpiecznie. Niech 
zatem nasze postępowanie według Ewangelii pomaga nam otoczyć troską każde życie 
i cieszyć się owocami właściwego wykorzystania tego cennego daru Boga. bp Paweł 
Stobrawa 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych wszystkim parafianom i przybyłym 
gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Bogactwo treści słowa Bożego XXIV Niedzieli Zwykłej można otworzyć różnymi 
kluczami. Proponuję klucz zawarty w modlitwie dnia. Kościół prosi w niej Boga: 
„wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać 
skutków Twojego miłosierdzia”. Matka Kościół nie prosi o doświadczenie przez nas 
Bożego miłosierdzia, lecz o doznawanie jego skutków. Jest ich bardzo wiele, nade 
wszystko dzieło Chrystusowego odkupienia, to znaczy nasze wyzwolenie z niewoli 
grzechu, śmierci i szatana, pojednanie z Bogiem, bogate obdarowanie pełnią łaski i 
prawdy, dar otwartego nieba, wspólnota wiary, jaką jest Kościół. Warunek jest w 
zasadzie jeden i znajduje się po naszej stronie – chodzi o to, by całym sercem służyć 
Bogu, to znaczy mieć serce otwarte dla Boga. Jeśli tak się rzeczy mają, nie może nas 
dziwić, że papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI rozpoczynali swe pontyfikaty od 
wołania w naszą stronę: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Benedykt XVI nawet dodał: 
„Nie bójcie się. On wam niczego nie zabierze, On nie przychodzi jak złodziej, by kraść, 
lecz jako Dobrodziej, by obdarowywać”.  

A cóż dopowiadają nam do tej zasadniczej prawdy o Bogu i naszym zbawieniu 
dzisiejsze czytania? Fragment wyjęty z Księgi Wyjścia zwraca nam uwagę na to, że 
warunkiem doznawania owoców Bożego miłosierdzia jest uznanie w Bogu Pana 
swego życia, zwalczanie wszelkich przejawów bałwochwalstwa i trwanie na drodze 
wskazanej nam przez Niego. Nie można więc oddawać czci bożkom i żyć po swojemu. 
Myśl o Mojżeszu, jako Ratowniku ludu, który zbłądził, niesie z sobą pośrednio 
wskazanie na Jezusa – Tego, który zbawia lud od jego występków, orędując za nami u 
Ojca poprzez Eucharystię, to znaczy stale uobecnianą w Kościele ofiarę ze swego 
życia. Oto Nowy Mojżesz, który uśmierza słuszny skądinąd gniew Boga Ojca, gdy my, 
Jego dzieci, oddajemy cześć różnorakim cielcom współczesności. On też podpowiada 
św. Paweł Tymoteuszowi w pierwszym doń liście, przyobleka nas mocą i stale otacza 
swoją wielkodusznością. Co więcej i św. Paweł, i dzisiejsza Ewangelia podkreślają, że 
ów Nowy Mojżesz po to przyszedł na świat, aby nas – grzeszników – zbawić!  

Natomiast Jezusowa przypowieść o miłosiernym Ojcu zwiastuje na wyraźnie: 
Bóg nigdy nie zwleka z obdarowywaniem swoich dzieci, chętnie bierze nas w ramiona 
i ogarnia swą miłością. Trzeba tylko zawrócić z drogi odchodzenia od Niego. Jak ów 
marnotrawny syn trzeba uznać swą winę przełamać opory i wstąpić na drogę powrotu. 
Gdy będziemy jeszcze daleko wybiegnie nam naprzeciw, obejmie nas i na powrót 
usynowi. Warto też zauważyć, że traktuje jednakowo wiernych i niewiernych, którzy 
się nawrócili. Dlatego dobrze jest Mu służyć całym swoim sercem! bp Andrzej Czaja 


