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02. – 08. 06. 2014 r. 

Wniebowstąpienie Pańskie – 

Dzień Dziecka   
Ewangelia wg św. Mateusza 28,16-20. 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka 

władza w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

List do Efezjan 1,17-23.  

Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości 

i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla 

waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym 

bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. 

i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie 

działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z 

martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką 

zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem 

wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla 

Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki 

sposób. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek  2. 06. 2014 – św. męczenników Marcelina i Piotra 

7. 00 Za + matkę Annę Janikula z ok. rocznicy śmierci, za + męża Jana oraz pokr. 

z obu stron 

Wtorek  3. 06. 2014 – św. Karola Liangi i Towarzyszy 
18. 00 Za ++ z rodziny Piechota 

Środa  4. 06. 2014  
18. 00 Za + Henryka Dąbrowa, jego ++  rodziców i teściów 

Czwartek  5. 06. 2014 – św. Bonifacego, bpa i m. – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - O nowe powołania kapłańskie i zakonne  

- Za + Aleksandra Janikula, jego ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i 

prawnuka Tomasza 

17. 30 Godzina święta 

18. 00 Za + Teodora Wójcik, jego ++ rodziców, rodzeństwo, ++ teściów, córkę 

Różę  i d. op. 

Piątek  6. 06. 2014 – św. Norberta, bpa – I pt. m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobroczyńców naszego kościoła 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. 

Kazimierza Parobecki z ok. 80 r. ur., za żonę Stanisławę, córki z rodzinami, z 

podz. za łaski, dziękując za przeżyte lata, prosząc o dalsze zdrowie i Boże 

błog. 

Sobota  7. 06. 2014 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niep. Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Ani i Pawła Klimczyk z ok. I r. ślubu z pr. 

o wszelkie Boże błog. w int. rodziców, teściów i rodzeństwa  

- Za + Gertrudę Gordzielik w 25 r. śm., za + brata Franciszka, + szwagra, 

pokr. i d. op.  

- Za ++ rodziców Magdalenę i Alfonsa Kosub, + Rut Myśliwiec, ++ 

dziadków Orlik – Kosub – Myśliwiec, za ++  z pokr. i za  +  ciocię Bernadetę 

Łysakowską i dusze czyśćcowe  

- Za + Waltra Okos z  ok. rocznicy urodzin, za + ojca Józefa, ++ rodzeństwo 

i pokr.  

- Za ++ Piotra Warwas, + Wiktorię Wystrach i zaginionego męża Karola oraz 

d. op.  

- Za + Franciszka Matuszek, za ++ rodziców i teściów Datko oraz za ++ 

krewnych z pokr. z obu stron  

- Za + Ritę Nieman w I r. śm., za + męża Gintera, córkę Lidię i szwagra 

Helmuta, za ++ z pokr. i d. op.  



- Za ++ Józefa i Anastazję Sbielut, syna Gerharda, wnuka Innocentego, zięcia 

Jerzego i Manfreda, za ++ z  pokr. Sbielut - Krupop i za ++ Kapłanów  

- Za + Zofię Majer, jej męża, rodziców, brata, pokr. Knopp i za ++ Kapłanów  

- Za ++Annę i Franciszka Siekierka, ich synów Waltra i Piotra, za ++ Martę i 

Jana Jambor oraz ++ krewnych z obu stron  

- Za + Stefana Gambiec w 3 r. śm., za + żonę Różę, za ++ rodz. Hildegardę i 

Ernesta Styrnol, za ++ rodziców, teściów i pokr.  

- Za + Erwina Piecha w 30 dz. po śm. 

Niedziela  8. 06. 2014 – Zesłanie Ducha Świętego - Uroczystość 
8. 00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Feliksa Witek, + syna Jerzego, córki Gertrudę, 

Annę i Jadwigę, zięciów Konrada, Stanisława i Edwarda, wnuków Irenę i 

Ryszarda oraz ++ z pokr. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Jerzego Wolny z ok. 60 r. ur., za żonę Urszulę, za córki, zięciów, za 

wnuczki i wnuka 

16. 00 Nabożeństwo do NSPJ 

16. 30 Za + Marię Stach w 30 dz. po śm. 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Kolekta parafialna przeznaczona na energię zużytą w naszym kościele z 

ubiegłej niedzieli wyniosła 3.046 zł. 17 gr. i 31 euro  

2. Bóg zapłać za dzisiejsza kolektę na Seminarim Duchowne i diecezjalne 

instytucje a także za zbiórkę przed kościołem do puszek na Świątynię 

Opatrzności Bożej ok. tzw. Dnia Dziękczynienia  

3. Przeżywamy pierwszy tydzień miesiąca, zapraszam w czwartek na 

Godzinę św.  

4. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

5. W sobotę o godz. 10.00 w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie. 

Zachęca się wiernych do modlitwy w int. przyszłych kapłanów  

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Św.   

7. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

8. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

9. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 

10. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

11. Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza członków oraz sympatyków na 

spotkanie modlitewne po porannej Mszy św. w sobotę  

12. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

13. Zaprasza się kibiców w niedzielę 1 czerwca o godz. 17.30 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a LZS Grudzice 

 



Święty tygodnia – św. Jadwiga, królowa 

Św. Jadwiga, królowa, urodziła się 18 lutego 1374 roku jako córka Ludwika, króla 

Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniackiej. Po ojcu odziedziczyła tron Polski. 

w wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 roku. Ze względów 

dynastycznych w wieku 4 lat została zaręczona z Wilhelmem, synem cesarza 

Leopolda. Ustalenia te anulowano. Jednak Wilhelm pojawił się w Krakowie, pragnąc 

poślubić Jadwigę. Mimo życzliwości i uczucia, jakim darzyła go młodziutka królowa, 

musiał jednak opuścić Kraków. w związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także 

wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. 

Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, 

wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 

lutego), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 roku. Jadwiga miała wtedy 

12 lat, a Jagiełło 35. Królowa stała się spraw czynią i uczestniczką chrystianizacji 

Litwy. Biorąc czynny udział w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie 

religijne. Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński, który przez pewien czas był 

kanclerzem królowej, zapisał: "Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne 

uczynki miłosierdzia, cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł 

pobożnych." Poprzez akt fundacyjny i testamentalny zapis na rzecz Akademii 

Krakowskiej uchodzi za współzałożycielkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarła, 

wkrótce po połogu, 17 lipca 1399 roku w Krakowie. 8 czerwca 1979 roku w katedrze 

na Wawelu Jan Paweł II odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej 

królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizował ją w 1997 roku. 

 

Humor 

Kilka dni przed ślubem narzeczony przychodzi do księdza, wręcza mu 200 złotych i 
mówi: 
- Proszę księdza, mam prośbę. Proszę podczas dyktowania mi przysięgi małżeńskiej 
opuścić słowa: ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz że cię nie 
opuszczę aż do śmierci. Dziękuję z góry... 
Przyszedł dzień ślubu. Pan młody pewny siebie stanął przed ołtarzem i wszystko szło 
dobrze, do momentu składania przysięgi małżeńskiej. 
Ksiądz zapytał bowiem: 
- Czy ślubujesz bezgraniczne oddanie swojej żonie, posłuszeństwo wobec każdego jej 
rozkazu, przynoszenie jej śniadania do łóżka do końca życia? Czy klniesz się na Boga, 
że nigdy nie spojrzysz na inną kobietę i nawet nie przyjdzie ci do głowy, że inne 
kobiety żyją na świecie? 
Pan młody, ciężko przestraszony i zaszokowany, wybąkał: 
- Ta... ta... tak... 
Po ceremonii wściekły przybiegł do księdza i pyta, co to miało znaczyć. 
Ksiądz oddaje mu 200 złotych i odpowiada spokojnie: 
- Po prostu przebiła twoją ofertę. 


