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 W piątek o godz. 18
00

 na cmentarzu Msza św. w intencji wszystkich zmarłych 

Duszpasterzy i Parafian (nie będzie Mszy św. wieczornej w kościele).  

O poprowadzenie Modlitwy różańcowej w intencji wszystkich zmarłych  

o godz. 17
30

 prosimy Róże Różańcowe. 

 W przyszłą niedzielę o godz. 11
15

 Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci.  

W sobotę o godz. 17
00

 w salce nauka przedchrzcielna. 

 Tegoroczne dożynki obchodzić będziemy w niedzielę 15 września. Wszystkich, 

którzy pragną wesprzeć finansowo pieczenie kołacza na festyn, prosimy  

o składanie ofiar do skarbonki w kiosku. 

 Kolekty: dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, w czwartek kolekta 

powinowata, a w przyszłą niedzielę na Wydział Teologiczny w Opolu. Dziś przed 

kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg 

zapłać!  
 

Opowiadanie 

Konkurs 

W pewnym konkursie zorganizowanym w supermarkecie każdy z finalistów dostał 

piętnaście minut na zrobienie zakupów. Zwycięzcą miał zostać ten, który przedstawi 

paragon kasowy z najwyższą sumą. 

Finaliści popędzili między regałami zderzając się wózkami, wrzucając do nich 

najdroższe towary, wpadając na półki. To był gorączkowy, szalony wyścig. Zza regału 

wynurzył się młody człowiek, który powoli przesuwał się wzdłuż półek, co jakiś czas 

coś z nich zdejmując i wkładając do wózka. Pośród gorączkowej bieganiny jedna  

z finalistek ze zdziwieniem dostrzegła jego spokojne ruchy i zawołała: 

- A ty, dlaczego się nie spieszysz tak jak wszyscy? 

- Dlaczego? - odparł młodzieniec. - To mój ojciec jest właścicielem tego sklepu. 

 

Wiele osób podchodzi do życia tak, jakby było ono ciągłym konkursem, w którym 

wszyscy biegają i wpadają na siebie. Trawi je żądza zgromadzenia jak najwięcej. 

Musimy nauczyć się od Jezusa, że życie to coś więcej niż tylko szaleńczy wyścig. On 

nam przypomina, że Bóg jest naszym Ojcem i w końcu to On jest właścicielem tego 

sklepu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie 

bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się 

Ojcu waszemu dać wam królestwo. 

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. 

Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, 

skarb niewyczerpany w niebie, gdzie 

złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. 

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce 

wasze. Niech będą przepasane biodra wasze 

i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni 

do ludzi oczekujących swego pana, kiedy  

z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz 

otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 

czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, 

powiadam wam: Przepasze się i każe im 

zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im 

usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej 

straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak 

zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma 

złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż  

o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Wtedy Piotr zapytał: 

"Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?" Pan odpowiedział: 

"Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją 

służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego 

pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi 

go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się 

ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to 

nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; 

surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę 

swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką 

chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą 

chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele 

powierzono, tym więcej od niego żądać będą". (Łk 12, 32-48) 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30

. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 12.08 

7
00

 Za †† rodziców Marię i Teofila Smolarek, rodzeństwo, męża Konrada Fait,  

†† z rodziny Fait, Wienchula i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za †† męża Czesława Molenda, Krystynę i Mieczysława, teściów Stanisławę  

i Jana, †† z rodziny Molenda i Krajewski.  

Wtorek – 13.08 

7
00 Za †† Weronikę i Rudolfa Mutz, Zofię i Pawła Chylla, †† z pokrewieństwa  

i dusze w czyśćcu cierpiące – od kuzyna Stanislaus Chylla. 

18
00 1) Za †† Huberta Sommer, syna Andrzeja, †† dziadków i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

2) Za †† Józefa, Elfrydę i Leona Pluta, †† z rodzin Pluta, Opioła, Polak, Kubisch, 

Goleniewski, Pamuła i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Nabożeństwo Fatimskie    

Środa – 14.08; wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin ks. Hieronima. 

2) Za † Tadeusza Orzeł w 1. rocznice śmierci.  

       Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

 17
00

 Msza św. z Nieszporami 

Za †† Marię i Wilhelma Bonkosz, chrzestną Annę, szwagrów Aleksandra  

i Hermana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek – 15.08; Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

7
00

 Za †† rodziców Stefanię i Józefa Mieciun, siostrę Genowefę, siostrzenicę Reginę, 

męża Józefa, †† dziadków. 

8
15 Za †† księży dziekana Huberta Demczaka, prałata Franciszka Duszę, proboszcza 

Jana Jochymczyka, †† księży i siostry zakonne, którzy w naszej Parafii pracowali 

lub z niej pochodzą. 

9
45 Za † Marię Chodurską. 

11
15 1) Suma Odpustowa w intencji Parafian.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin ks. Proboszcza. 

16
30 Nieszpory odpustowe.  

17
00

 Za †† Iwonę Hytrek w 1. rocznicę śmierci.  

Piątek – 16.08 

7
00

 Za † Danutę Nowak w 1. rocznicę śmierci.   

 Na cmentarzu 

17
30

 Różaniec za zmarłych. 

18
00 W intencji †† Parafian i Duszpasterzy.  

Sobota – 17.08; Uroczystość św. Jacka, prezbitera, gł.  patrona Metropolii Górnośląskiej. 

7
00

 Za † męża Edwarda Gużdę w 2. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące. 

12
00 Ślub rzymski: Kamila Szampera i Dariusz Janoszka. 

18
00

 Za †† rodziców Annę i Stanisława Gardziejewskich, siostrę Annę i brata 

Edwarda, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Niedziela – 18.08 – XX Zwykła 

7
00

 Za †† męża, ojca, dziadka i pradziadka Stanisława Mardaus w 1. rocznicę 

śmierci, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 

8
15 O opiekę Bożą w rodzinach Kusch i Huppa oraz o życie wieczne dla  

†† z rodziny.   

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Za † Tomasza Wnękowicza w 30. dzień po śmierci – od żony, córki, ojca, 

mamy i brata. 

11
15

 Do Anioła Stróżą w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.: Marii 

Neli Myślińskiej i Artura Wdowik oraz w intencji rocznego dziecka Michała 

Burdzik. 

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy urodzin Małgorzaty Krauze i 

urodzin córki Emanueli oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 

rodzinie.  

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiaj o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory.  

 We wtorek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. 

 We środę o godz. 7
00

 zapraszamy na Mszę św. w intencji ks. Hieronima z okazji  

urodzin, a o godz. 17
00

 na Mszę św. z Nieszporami Maryjnymi rozpoczynającą 

obchód naszego parafialnego odpustu.  

 W czwartek obchodzić będziemy odpust ku czci Wniebowzięcia NMP. 

Uroczystościom odpustowym przewodniczyć będzie ks. Michael Muskała, który 

po Mszach św.(w środę wieczorem i w czwartek) udzielać będzie błogosławieństwa 

prymicyjnego.  Suma odpustowa w intencji Parafian o godz. 11
15

. Do udziału  

w sumie odpustowej zapraszamy wszystkich Gości i Parafian,  

a szczególnie ministrantów, Dzieci Maryi, panów do niesienia baldachimu  

i przedstawicieli grup parafialnych ze sztandarami. W czasie każdej Mszy św. 

poświęcenie ziół i kwiatów.  

 


