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16. – 22. 06. 2014 r. 

Uroczystość Najświętszej Trójcy   
 

Ewangelia wg św. Jana 3,16-18. 

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 

świat został przez Niego zbawiony. 

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 

nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego". 

Drugi list do Koryntian 13,11-13. 

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno 

myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! 

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech 

będą z wami wszystkimi. 

Księga Wyjścia 34,4b-6.8-9. 

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice 

kamienne. 

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię 

Pana. 

Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, 

cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność». 

I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, 

mówiąc: «Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest 

to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i 

uczynisz nas swoim dziedzictwem». 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  16. 06. 2014  

7. 00 Za ++ w pew. intencji 

Wtorek  17. 06. 2014 – św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
7. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, ++ rodziców, teściów, syna Huberta i za ++ z pokr.   

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za  łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Roberta z ok. 18 r. ur., za rodziców siostrę, dziadków, wuja i w int. całej 

rodziny 

18. 30 Spotkanie z grupą Gimnazjalną, która przyjęła sakrament bierzmowania – 

rozdanie książeczek pamiątkowych z okazji przyjęcia sakramentu dojrzałości 

chrześcijańskiej 

Środa  18. 06. 2014  
18. 00 Za + Leona Fronia, jego ++ rodziców, teściów i za ++ z rodziny Wicher 

Czwartek  19. 06. 2014 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
8. 00 Za żyjących  Parafian i o dobre tegoroczne zbiory i urodzaje – w int. naszych 

Rolników, z procesją do czterech ołtarzy 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Mikołaja Kowalczyk, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

16. 30 Za + Waldemara Szulc w 5 r. śm., za ++ Małgorzatę i Gerarda i za ++ z rodz. 

Bieniek - Fyla - Piechota 

Piątek  20. 06. 2014  
16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. całej rodziny 

Wójcik, za rodziców, bliskich i za ++ z całej rodziny  

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Alfonsa Świerc, ++ rodziców, 

++ siostry i d.op. 

Sobota  21. 06. 2014 – św. Alojzego Gonzagi – NMP Opolskiej 
12. 00 Ślub i Msza św. w int. Damiana Gawlisty i Eweliny Dusza 

14. 00 Ślub i Msza św. w int. Pawła Chudy i Aleksandry Łodzikowskiej 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Lucjana Kotula w 11 r. śm.  

- Za + matkę Mariannę Cuper-Batko  

- Za + Stefanię Kubis w 2 r. śm., za ++ z pokr. Okos – Kubis, za ++ z 

rodziny i pokr.  

- Dz. błag. w int. Mateusza z ok. 18 urodzin, za rodziców, rodzeństwo oraz  

krewnych z pr. o Boże błog.  

Niedziela  22. 06. 2014 – XII Niedziela Zwykła 
8. 00 Za ++ Pawła i Franciszkę Sowórka, Antoniego i Agnieszkę Kijowski, za ++ 

Franciszka i Gertrudę Okos oraz pokr. 

10. 30 Za + Jana Bazelak w rocznicę śmierci, za żonę Marię, za ++ z rodziny 

Bazelak – Labisz 

16. 00 Nabożeństwo do NSPJ 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. rodziny Stelmaszczyk i za ++ rodziców 

Anastazję i Stanisława Stelmaszczyk, za + siostrę Irenę i całe pokr. 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za zbiórkę przed kościołem do puszek dla powodzian na 

Bałkanach. Wpłynęło na ten cel 1.190 zł. 16 gr; 5,69 euro i 5 koron 

czeskich  

2. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie do MB 

Fatimskiej  

3. W przyszłą niedzielę wyznaczona zbiórka do puszek na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

4. Dziś kończy się czas przyjęcia Komunii wielkanocnej  

5. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Tradycyjnie po Mszy św. o godz. 8.00 procesja do czterech ołtarzy. 

Tradycyjnie proszę o przygotowanie czterech  ołtarzy (małe dzieci 

przychodzą  do sypania  kwiatów, dzieci I-Komunijne w swoich ubrankach 

komunijnych)  

6. W sobotę wspomnienie NMP Opolskiej, patronki miasta Opola  

7. W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka mężczyzn i 

młodzieńców  

8. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

9. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

10. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00  

11. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

12. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Święty tygodnia – św. Albert 

Św. Albert, zakonnik. Adam Hilary Chmielowski urodził się 17 czerwca 1845 roku 

w Igołomii pod Krakowem. Uroczystość chrztu "z wody" dopełniono w kościele 

Nawiedzenia Panny Marii na Nowym Mieście w Warszawie. Pochodził z zubożałej 

rodziny ziemiańskiej. Kiedy miał 8 lat, umarł mu ojciec. w Warszawie skończył 

gimnazjum. Studia podjął w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Przerwał je, 

aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Miał wtedy 17 lat. Ciężko ranny 

w bitwie, stracił nogę. Wobec groźby zesłania na Sybir zorganizowano mu wyjazd za 

granicę. Podjął studia malarskie w Paryżu i Monachium. Po ogłoszeniu amnestii 

w 1865 roku powraca do kraju. w 1880 roku następuje duchowy zwrot w jego życiu. 

Zostaje tercjarzem franciszkańskim, a w jego artystycznej twórczości dominuje 

tematyka religijna. Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano 

"polskiego Fra Angelico". w 1884 roku przenosi się do Krakowa. Tutaj zajmuje się 

nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. 

z myślą o nich założył zgromadzenie braci (1888) i sióstr (1890). Rezygnacja z pędzla 

była dla niego ciężką ofiarą. Był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał 

się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im 

godność. 



Zmarł w przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 roku w Krakowie. 

Jan Paweł II beatyfikował go w 1983 roku, kanonizował w 1989. Jest patronem 

zakonów albertynek i albertynów, w Polsce artystów plastyków. 

W IKONOGRAFII św. Albert przedstawiany jest w szarobrązowym płaszczu 

zakonnym. Ramieniem otacza ubogiego. 

 Boże Ciało 

Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w 
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi 
także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa 
Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny. 
W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to 
święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może 
przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. W niektórych krajach przenoszone jest na 
kolejną niedzielę. 

Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej 
wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji 
Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy. Katolicy wierzą, że w 1263 miał 
miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w 
transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Korporał przechowywany w katedrze w 
pobliskim Orvieto, jest uznawany za ten, na który wówczas spadły krople krwi. W 
1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego 
Kościoła. Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia wskazał: "[...] zadośćuczynienie 
za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz 
uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki 
Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego 
Tygodnia." Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a 
tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, 
który umieścił powyższą bullę w Klementynach (1317). 

 Humor 

Późnym wieczorem do domu 10-letniego Jasia puka listonosz.  
Jasio mu otwiera.  
Listonosz widzi małego chłopca z cygarem w zębach i szklanką whisky w ręku i się 
pyta:  
- Są rodzice?  
- A wyglądam tak, jakby byli? 

Jasio mówi do taty:  
- Tato powiem ci co mówi taki pan w mundurze mamie co przychodzi tu co rano, ale 
jak dasz mi 10 zl.  
Ojciec myśli, myśli:  
- No dobrze i wyciąga z kieszeni 10 zl  
- Jasiu i co mówi?  
- Dzień dobry poczta dla pani. 
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