
Porządek NaboŜeństw 
od 27.09 do 04.10.2009 r. 

Niedziela  27.09.  XXVI zwykła 
  7:30   Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitten von Maria Hilf als Dank für erhaltene Gna-

den u. Bitte um Gesundheit, Gottes Segen in der Familie Jarzombek 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   1. Do Niep. Serca NM Panny i .św. Judy Tadeusza z podz. za odebrane łaski, z prośbą 

o dalsze, opiekę i zdrowie w rodzinie z ok. r. ślubu 
   2. Za + ojca Czesława Jędrzejewskiego oraz za ++ z rodzin Schatton, Bugdol, Gansi-

niec i Jędrzejewski 
17:15   Nieszpory 
18:00   Za + Ŝonę i matkę Brygidę Bernais w I r. śm. 
 
Poniedziałek  28.09.  św. Wacława, m., wsp. 
11:00  Msza św. ślubna Beaty Spałek i Sebastiana Puzik 
15:00  Do Op. BoŜej i N. Serca Maryi z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

BoŜą i zdrowie w rodz. Ibrom z ok. 50 r. ślubu oraz za + syna Marcina 
18:00  Za + Ŝonę i matkę Annę Świerczok w I r. ś 
 
Wtorek  29.09.  śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, św. 
12:00  Za Ŝyjących i ++ z rodzin Spałek i Puzik 
15:00  Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą z ok. 25 r. 

ślubu Alicji i Walentego Szydłowskich 
 
Środa  30.09.  św. Hieronima, prezb. i dra K., wsp. 
17:00  Za ++ teściów Franciszkę i Pawła, matkę Magdalenę, szwagierkę Brygidę, ++ dziad-

ków oraz wszystkich ++ z pokr. (Msza św. szkolna) 
 
Czwartek  01.10.  św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dra K., wsp. 
17:00  NaboŜeństwo róŜańcowe i Godzina Święta 
18:00  Do MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w int. rodz. Ludwig 
 
Piątek  02.10.  śś. Aniołów StróŜów, wsp. 
  6:45  Für + Vater Józef, + Bruder, ++ Schwiegereltern, Schwägerin, 2 Schwäger, Großeltern, 

alle ++ aus der Verwandtschaft u. alle Armen Seelen im Fegefeuer 
17:00  NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00  Do MB RóŜańcowej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 

w rodzinie Wałaszek Jan oraz za + ojca Franciszka Smieskol 
 
Sobota  03.10.   
  8:00   Za +  Tadeusza Szydłowskiego oraz ++ z rodzin Obst, Szaton i Szydłowski 
14:00   Do MB RóŜańcowej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i BoŜe bł. 

z ok. 25 r. ślubu Renaty i Henryka Knapik  
 
 
17:00   NaboŜeństwo I sobót 
18:00  Za + teściową ElŜbietę w I r. śm. oraz jej + męŜa Reinholda 
 
Niedziela  04.10.  XXVII zwykła 
  7:30   Für + Herbert Kania (von Nachbarn) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do MB RóŜańcowej z ok. ur. ojca i brata oraz za + matkę i dusze w czyśćcu cierpiące 
17:00   NaboŜeństwo róŜańcowe 
18:00   Za ++ teściów, rodziców i Ŝonę 
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
„Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 

temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” 
 
Radykalizm tych Chrystusowych słów zaskakuje 

dziś nasze serca. Ten drastyczny obraz sugeruje jednak, Ŝe 
Jego przestroga musi dotyczyć czegoś bardzo cennego, 
skarbu, którym jest prawdziwe szczęście człowieka, któ-
rym jest zbawienie. Chrystus chce nas uchronić od nie-
szczęścia zamykającego drogę do nieba, jakim jest grzech, 
a jednocześnie przestrzec, byśmy sami upadając, innych 
nie próbowali prowadzić drogą prowadzącą ku zatraceniu.  

Być powodem do grzechu to nauczyć kogoś grze-
szyć, nauczyć czynić zło. Ktoś nauczył mordercę posługiwać się bronią, ktoś 
nauczył lekarza dokonywać aborcji, ktoś poczęstował młodego człowieka 
pierwszym papierosem albo sprzedał nieletniemu pierwszą butelką alkoholu… 

Oby Ci, którzy mają wpływ na drugich: rodzice, wychowawcy, prze-
wodnicy, autorytety ludzi młodych pamiętali o tej radykalnej przestrodze 
Chrystusa. Jest ona takŜe skierowana do kaŜdego z nas, byśmy potrafili kry-
tycznie oceniać system wychowawczy współczesnego świata, który kreuje 
człowieka sukcesu, często niestety tylko sukcesu materialnego; byśmy sami 
stawali się na co dzień świadkami i wychowawcami do dobra i miłości wobec 
innych. 

Niech temu wysiłkowi posłuŜy rozpoczynający się w tym tygodniu 
miesiąc październik. Staje się on bowiem okazją do modlitewnej krucjaty ró-
Ŝańcowej, mającej moc wyprosić łaskę nawrócenia dla gorszycieli, łaskę wier-
nego wypełniania Ŝyciowego powołania dla rodziców i wychowawców, 
wreszcie łaskę wytrwania w walce ze słabością dla nas samych.  

śyczę Wam, drodzy Siostry i Bracia, by rozwaŜanie róŜańcowych ta-
jemnic Ŝycia Jezusa i Maryi pogłębiło Wasze świadectwo wiary wobec świata 
i przybliŜyło Was do szczęścia, do wspaniałych rzeczy, których „ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało” (1 Kor 2,9). 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby niedziela była przeŜywana jako dzień, w którym chrześcijanie groma-
dzą się, by wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana, uczestnicząc 
w Uczcie Eucharystycznej. 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby cały lud BoŜy, któremu Chrystus polecił iść i głosić Ewangelię całemu 
stworzeniu, poczuwał się do odpowiedzialności za misję i uwaŜał ją za naj-
waŜniejszą posługę, jaką moŜe ofiarować ludzkości. 
 

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA 
Aby rozwaŜanie tajemnic róŜańcowych odnawiało duchowe oblicze naszej 
Wspólnoty Parafialnej. 
 
W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie 
róŜańcowej: 
 04.10. RóŜa 8 - p. Mathilde Schnabel 
 11.10. RóŜa 9 - p. Maria Kruk 
 18.10. RóŜa 10 - p. Rosilda Pawlik 
 25.10. RóŜa 11 - p. Krystyna Swoboda 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Kto składa Ofiarę Eucharystyczną? 
To sam Chrystus, najwyŜszy i wieczny kapłan Nowego Przymierza, 

działając przez kapłanów, składa Ofiarę Eucharystyczną. Ten sam Chry-
stus, rzeczywiście obecny pod postacią chleba i wina, jest zarazem darem 
składanym w kaŜdej Ofierze Eucharystycznej. 

 
Kto moŜe sprawować Eucharystię? 
Jedynie kapłani waŜnie wyświęceni mogą przewodniczyć obrzędowi 

Eucharystii i konsekrować chleb i wino, by stały się Ciałem i Krwią Pana. 
 
Co jest koniecznie potrzebne do sprawowania Eucharystii? 
Do sprawowania Eucharystii koniecznie potrzebne są chleb pszenny 

i wino gronowe, nad którymi przyzywa się uświęcającego działania mocy 
Ducha Świętego, i nad którymi kapłan powtarza słowa konsekracji wypo-
wiedziane przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest Ciało moje 
za was wydane... To jest kielich Krwi mojej...” 

Dzisiaj obchodzimy XXVI niedziel ę zwykłą. Zapraszam na nieszpory o godz. 
17:15. Gościmy w naszej Wspólnocie ks. Jarosława Staniszewskiego, odpowie-
dzialnego za formację Caritas Parafialnych w naszej diecezji. 
Kolekta przeznaczona na budowę nowych kościołów wyniosła: 1.022,28 zł Bóg 
zapłać! 
 
We wtorek święto śś. Michała, Gabriela i Rafała, Archaniołów 
 
Rozpoczynamy miesiąc październik - miesiąc róŜańca. Za kaŜde odmówienie ró-
Ŝańca moŜna uzyskać odpust zupełny. 
 
W czwartek Godzina Święta i naboŜeństwo róŜańcowe o godz. 17:00. Zaprasza-
my! 
 
Okazja do spowiedzi:  czwartek od godz. 16:00 dzieci 
     piątek od godz. 16:00 młodzieŜ 
 
Odwiedziny chorych w piątek od godz. 8:00 
 
W sobotę naboŜeństwo I sobót o godz. 17:00. Zapraszamy! 
 
W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna 
 
W sobotę (03.10.) w Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy pielgrzymka Caritas 
Diecezji Opolskiej 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Franciszkowi Machnik, Rudolfowi 
Puzik, Janowi Romańczuk, Henrykowi Drzyzga i Józefowi Kulik za prace przy ga-
raŜu; Damianowi Leja za prace ziemne przy garaŜu; paniom: Marii Kruk, Kornelii 
Nadzielskiej i Annie Bock za umycie okien nad wejściem do kościoła. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny i Łami-
główek 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jadwidze Opiela, 
p. Jadwidze Jastrzembskiej, p. Janowi Puzik i p. Jadwidze Lewandow-
skiej składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa 
i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Violettę Piotrow-
ską, ElŜbietę Knol, Teresę Wojsa i Halinę Klimaszewską. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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